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Baudelaire, poeta maldito, dedicou-lhes o Bohémiens en voyage, em meados do século XIX. Garcia
Lorca, voz da alma andaluza, o Poema del Cante Jondo e o Romancero gitano, na década de 20, do
século passado. Duas referências maiores e fundadoras da poesia moderna, que pregaram no
deserto contra o preconceito, a incompreensão e a rejeição. Antes, durante e depois deles, a
História do povo cigano são as histórias de perseguições e discriminações de que foi alvo, e que
persistem em pleno século XXI! 
É com os ciganos, filhos do vento, que seguimos viagem cantando Manuel Alegre: «Como os
ciganos, entre sul e viagem, do outro lado do rio; como os ciganos, somos de outra margem». Desta
margem esquerda do Guadiana são os ciganos de que falamos. Os nossos, os de Moura! 
Ao longo de quase 100 páginas, traçamos a complexa realidade de uma das comunidades ciganas
mais rurais e isoladas do país, afectada por situações de pobreza e exclusão social preocupantes. A
partir da apresentação dos resultados do inquérito às famílias ciganas do concelho de Moura, no
âmbito do projecto Mediadores municipais e interculturais de Moura (CMMoura/ADCMoura/ACM), são
diagnosticados os problemas e identificados os avanços conseguidos e as áreas que requerem um
maior investimento em política pública passível de desencadear processos de mudança. Tudo isto
com a ajuda de especialistas e estudiosos de reconhecido mérito nesta área, a quem agradecemos
a disponibilidade para comentarem os dados apresentados sob a forma de infografia. 
Esta viagem com os ciganos de Moura inclui ainda histórias de vida, um “abecedário cigano” e uma
revisitação da obra de Urbano Tavares Rodrigues, escritor maior de Moura, sob o signo do povo
cigano, além de um quiz dedicado a aspectos da sua cultura. 
Em suma, uma viagem que nos leva a : diáspora, perseguição, preconceito, estereótipo,
sedentarismo / nomadismo, festividades, música, dança, dialecto, “pedimento”, “fugimento”,
casamento, papéis do homem e da mulher, igualdade/desigualdade de género, escola, escolaridade
das raparigas, lei cigana/lei geral, aplicação da justiça, agravo/desagravo, igreja de Filadélfia,
comércio, feiras, habitação, saúde, apoios sociais, trabalho, ambição profissional, desemprego
crónico, integração/exclusão… 
Em suma, uma edição do JNT que ambiciona (dar a) conhecer o Outro para melhor compreendê-lo
e, com isso, mudar mentalidades. 
Esperamos que gostem, e não deixem de colaborar com assuntos 5 *, textos XS, fotografias 360° e
desenhos 100 %.

OBRIGADO !
 
           

    2CIGANOS EM VIAGEM  
           

QUEM É QUEM
NA NOSSA 
TERR@?  
É de Moura e é um dos
ciganos mais
conhecidos e
respeitados. Em 1991,
deu uma entrevista,
na RTP, a Joaquim
Letria. ? 
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.
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Filipe SOUSA (fotografia)

ADCMoura

Ciganos 
de Moura

...temos o direito a ser iguais
quando a diferença nos inferioriza
e direito a ser diferentes
quando a igualdade nos descaracteriza.

Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça
as diferenças e de uma diferença que não produza,
alimente ou reproduza as desigualdades.
(Boaventura Sousa SANTOS, 2003)
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Filipe SOUSA (fotografia)

cigano adj. (1521 cf. GVic) 1 relativo ao ou
próprio do povo cigano; zíngaro (música
c.) (vida c.) (esperteza c.) adj.s.m. 2
relativo a ou indivíduo dos ciganos, povo
itinerante que emigrou do Norte da Índia
para o oeste (antiga Pérsia, Egipto), de
onde se espalhou pelos países do
Ocidente, calom, zíngaro 3 p.ext. que ou
aquele que tem vida incerta e errante;
boémio (os meus parentes c. não pensam
no dia de amanhã) (viver como c.) 4 p.ana.
vendedor ambulante de quinquilharias;
mascate (B) 5 (1899) pej. que ou aquele
que trapaceia; velhaco; burlador 6 pej.
que ou aquele que faz barganha, que é
apegado ao dinheiro; agiota, sovina 7 que
ou o que serve de guia ao rebanho (diz-se
de carneiro) 8 LING m.q. ROMANI. ETIM fr.
cigain (sXV, actual tsigane ou tzigane,
estas por infl. do al. Zigeuner), do gr.biz.
athígganos 'intocável', nome dado a certo
nome de heréticos da Ásia Menor, que
evitava o contacto com estranhos, a que
os ciganos foram comparados quando da
sua irrupção na Europa central; cp. tur.
cigian, romn. zígan, húng. cigány, it.
zíngano (a1470), actual zíngaro); f.hist.
1521 cigano, 1540 çigano, 1728 sigano. COL
bando, cabilda, ciganada, ciganagem,
ciganaria, gitanaria, maloca, pandilha.
HOM cigano (fl.ciganar).
Instituto Antônio Houaiss de
Lexicografia, Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, 2003

De que 
falamos
quando 
falamos 
de cigano(s) ?
Falamos de uma
palavra carregada
de sentidos e
estereótipos, uns
romanceados, outros 
depreciativos, 
que assumem 
configurações diversas
de desconhecimento,
incompreensão e rejeição.
Falamos de um
povo cuja História são 
as histórias de
perseguições e
discriminações de que 
foi alvo, e que 
persistem em pleno
século XXI.    

HERGÉ, As aventuras de Tintim – 
As jóias de Catasfiore, 1963
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Filipe SOUSA (fotografia)

Bohémiens en voyage
 
La tribu prophétique aux prunelles ardentes
Hier s'est mise en route, emportant ses petits
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.

Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes
Le long des chariots où les leurs sont blottis,
Promenant sur le ciel des yeux appesantis
Par le morne regret des chimères absentes.

Du fond de son réduit sablonneux le grillon,
Les regardant passer, redouble sa chanson ;
Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,
 
Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L'empire familier des ténèbres futures.

Charles BAUDELAIRE, Les fleurs du mal, 1857.

Filipe SOUSA (fotografia)

Filhos 
do vento

Ciganos em viagem
 
A profética tribo de pupilas ardentes,
Ontem, levando a prole, fez-se à estrada.
Os filhos vão ao dorso; e à sua gula ansiada
O tesouro vivaz dos mamilos pendentes.

Ao lado das carroças, na pedregosa estrada,
Vão os homens a pé, com armas reluzentes,
Erguendo para o céu uns olhos indolentes
Onde já fulgurou muita ilusão amada.

No buraco onde está encurralado, o grilo,
Quando os sente passar, redobra o meigo trilo;
Cibele, que os ama, traja um verde mais puro,

Faz da rocha um caudal, e um vergel do deserto,
Para assim receber esses p'ra quem 'stá aberto
O império familiar das trevas do futuro!

Charles BAUDELAIRE, As flores do mal, 1857.
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DESENHO : Gabriel Ciganinho



Escena del teniente coronel de la
Guardia Civil Cena do tenente-coronel
da Guarda Civil

Cuarto de Banderas Sala das Bandeiras

TENIENTE CORONEL. Yo soy el teniente coronel de
la Guardia Civil. TENENTE-CORONEL. Eu sou o
tenente-coronel da Guarda Civil.
SARGENTO. Sí. SARGENTO. Sim.
TC. Y no hay quien me desmienta. T-C. E não há
quem me desminta.
S.No. S. Não.
TC. Tengo tres estrellas y veinte cruces. T-C.
Tenho três estrelas e vinte cruzes.
S. Sí. S. Sim.
TC.  Me ha saludado el cardenal arzobispo de
Toledo con sus veinticuarto borlas moradas. T-C.
Fui saudado pelo cardeal arcebispo de Toledo
com as suas vinte e quatro borlas roxas.
S. Sí. S. Sim.
TC. Yo soy el teniente. Yo soy el teniente .Yo soy
el teniente. Yo soy el teniente coronel de la
Guardia Civil. T-C. Eu sou o tenente. Eu sou o
tenente. Eu sou o tenente-coronel da Guarda
Civil.

(Romeo y Julieta, celeste, blanco y oro, se abrazan
sobre el jardín de tabaco de la caja de puros. El
militar acaricia el cañón de su fusil lleno de sombra
submarina.) (Romeu e Julieta, azul celeste,
branco e dourado, abraçam-se sobre o jardim do
tabaco da caixa de charutos. O soldado acaricia
o cano da sua espingarda cheio de sombra
subaquática).

UNA VOZ. (Fuera.)
Luna, luna, luna, luna,
del tiempo de la aceituna.
Cazorla enseña su torre
y Benamejí la oculta.
UMA VOZ. (Fora.)
Lua, lua, lua, lua, 
do tempo da azeitona.
Cazorla mostra a sua torre
e Benamejí esconde-a.

Luna, luna, luna, lun.
Un gallo canta en la luna.
Señor alcalde, sus niñas
están mirando a la luna.
Lua, lua, lua, lua, lua, lua.
Um galo canta na lua.
Senhor presidente da Câmara, as suas meninas
estão a olhar para a lua.
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Filipe SOUSA (fotografia)

Quimera
cigana
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Filipe SOUSA (fotografia)

TENIENTE CORONEL. ?Qué pasa? TENENTE-CORONEL. Que se
passa?
SARGENTO. !Un gitano! SARGENTO. Um cigano!

(La mirada de mulo joven del gitanillo ensombrece y agiganta los
ojirris del Teniente Coronel de la Guardia Civil.)  (O olhar da jovem
mula do ciganito escurece e alarga os olhos do Tenente Coronel
da Guarda Civil).

TC. Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil. T-C. Eu sou o
tenente-coronel da Guarda Civil.
S. Sí. S. Sim.
TC. ?Tú quién eres? T-C. Quem és tu?
GITANO. Un gitano. CIGANO. Um cigano.
TC. ?Y qué es un gitano? T-C. E o que é um cigano?
G. Cualquier cosa. C. Qualquer coisa.
TC. ?Cómo te llamas? T-C. Como te chamas?
G. Eso. C. Isso.
TC. Qué dices? T-C. Quê?
G. Gitano. C. Cigano.
S. Me lo encontré y lo he traído. S. Encontrei-o e trouxe-o.
TC. ?Dónde estabas? T-C. Onde estavas?
G. En la puente de los ríos. C. Na ponte dos rios.
TC. ?Pero de qué ríos? T-C. Mas que rios?
G. De todos los ríos. C. De todos os rios.
TC. Y qué hacías allí? T-C. E o que estavas a fazer?
G. Una torre de canela. C. Uma torre de canela.
TC. !Sargento! T-C. Sargento!
S. A la orden, mi teniente coronel de la Guardia Civil.
S. Às suas ordens, meu tenente-coronel da Guarda Civil. 
G. He inventado unas alas para volar, y vuelo. Azufre y rosa en mis
labios. C. Inventei as asas para voar, e voo. Enxofre e rosa nos
meus lábios.
TC. !Ai! T-C. Ai!
G. Aunque no nesito de alas, porque vuelo sin ellas. Nubes y anillos
en mi sangre. C. Embora não precise de asas, porque voo sem
elas. Nuvens e anéis no meu sangue.
TC. !Ayy! T-C. Aii! 
G. En Enero tengo azahar. C. Em Janeiro tenho flor de laranjeira.
TC. (Retorciéndose.) !Ayyyyyy! T-C. (Contorcedendo-se.) Aiiiiii!
G. Y naranjas en la nieve. C. E laranjas na neve.
TC. Ayyyyy!, pun, pin, pam. (Cae muerto.). T-C. Aiiiii!, pim, pam,
pum. (Cai morto.)

(El alma de tabaco y café con leche del Teniente coronel de la
Guardia civil sale por la ventana.) (A alma de tabaco e café com
leite do Tenente Coronel da Guarda Civil sai pela janela.)

S. !Socorro! S. Socorro!

(En el patio del cuartel, cuatro guardias civiles apalean al gitanillo.)
(No pátio do quartel, quatro guardas civis espancaram o
ciganito.)

Federico García LORCA, in Poema del cante jondo, 1930.
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Filipe SOUSA (fotografia)

POEMA : Manuel ALEGRE
MÚSICA : Janita SALOMÉ
DESENHO : Gabriel CIGANINHO
FOTOGRAFIAS : Daniel Costa NEVES
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como os ciganos entre sul e viagem
do outro lado do rio
como os ciganos somos de outra margem

nosso amor é bala e desafio.

e todos os amantes são raianos
como os ciganos, de passagem
como os ciganos.
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Filipe SOUSA (fotografia)

A diáspora do povo Roma ou cigano,
iniciou-se, por motivos ainda não
inteiramente determinados, há 1500 anos
no noroeste da Índia, na região do Punjab. 

Partiram em direcção à Pérsia onde se
dividiram em dois grupos: o primeiro, que
tomou rumo oeste, atingiu a Europa
através da Grécia; o segundo seguiu para
sul, chegando à Síria, Egipto e Palestina.
Os ciganos que entraram em Portugal no
século XV pertencem a este último ramo. 

Relatos do século IX, dão conta da
presença de ciganos na antiga Trácia
(região que hoje integra a Grécia, Turquia
e Bulgária), em plena época bizantina.

Actualmente, estimativas oficiais
apontam para que haja entre dez a doze
milhões de ciganos na Europa. Trata-se
da maior minoria étnica do Velho
Continente. 

Cerca de metade são cidadãos da União
Europeia. 

Os ciganos constituem um grupo
heterogéneo.
Há vários sub-grupos entre este povo
originário do subcontinente indiano:
romes, sinti, calós (da Península Ibérica),
romanichéis, baiaxes, ascális, egipcianos,
ieniches, domes, lomes, romani e abdais),
englobando também as comunidades
viajantes (gens du voyage, itinerantes,
nómadas, camminanti, etc.).

Chegados à Europa, cedo começaram a
ser perseguidos pelos gadjé (não-
ciganos), uma vez que a Igreja
considerava herética a prática de ler a
sina e o Estado classificava o seu
nomadismo como comportamento anti-
social. 
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Ciganos
em viagem

pesquisa e texto:
 Filipe SOUSA

Benjamim BARÃO
José Rodrigo SILVA

fotografias:
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Filipe SOUSA (fotografia)

Em diversas épocas foi-lhes proibido
vestir as suas roupas tradicionais, falar a
língua, viajar, casar-se uns com os
outros ou dedicar-se aos ofícios
tradicionais. Em alguns países foram
reduzidos à escravidão – na Roménia, só
em meados do século XIX é que os
escravos ciganos foram libertos. Mais
recentemente, cerca de meio milhão foi
vítima do genocídio nazi. Viram os
cavalos abatidos, as rodas retiradas às
caravanas, os nomes alterados,  as
mulheres esterilizadas e as crianças
obrigatoriamente entregues a famílias
não-ciganas para adopção (prática
corrente na Suíça, até 1973).

Em Portugal, foram também alvo de
perseguições, interdições e massacres
desde longa data. 

O primeiro registo legal de exclusão aos
indivíduos de origem cigana foi o Alvará
de 1526, que proíbe a sua entrada na
reino e determina a expulsão dos que lá
se encontram.

Esta situação manteve-se durante três
séculos até à Constituição de 1822 e a
Carta Constitucional de 1826, que pôs fim
à discriminação em função da raça. 

Contudo, hoje em dia, repetem-se na
Europa actos de discriminação e de
racismo contra as comunidades ciganas,
e Portugal não difere de outros países
nessa segregação social e étnica.  

No nosso país, onde os ciganos vivem há,
pelo menos, 500 anos, continua a não ser
possível apontar com rigor o seu número.
Consoante as fontes, estima-se que
variem entre 50 a 60 mil ou entre 50 a
100 mil. 
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Filipe SOUSA (fotografia)

O desconhecimento (e não (re)conhecimento
das suas singularidades) é revelador da
distância que ainda subsiste entre a
generalidade da sociedade portuguesa e os
cidadãos desta etnia, que estão longe
também de pertencer a um grupo homogéneo
em termos sociais, culturais e da sua inserção
espacial.

Há os ciganos nómadas (em decréscimo),
que se auto-intitulam de “ciganos genuínos”,
e os ciganos sedentários, que representam
hoje a esmagadora maioria e que têm
maiores possibilidades de desenvolverem
trajectos de inclusão na escola e no
mercado de trabalho.

Há os “ciganos com posses”, que vivem
como os "senhores", e os “ciganos pobres”,
que "vivem a vida de cigano". Os do primeiro
grupo, uma escassíssima minoria,
representam uma forma de viver mais
adaptada aos padrões dominantes da
sociedade, em termos de habitação,
inserção no mercado de trabalho e
trajectórias escolares. Vivem sobretudo em
meios urbanos do litoral.

O grupo dos “ciganos pobres”, dominante, é
o habitualmente visado pela intervenção
social, pelas políticas estatais e pelos
estudos científicos. Carregam o estereótipo
do “cigano”, ocioso, marginal e anti-social, e
são vítimas de discriminação. Vivem
sobretudo no Algarve e em meios rurais do
interior, particularmente no Alentejo.

Entre estas definições de "banda larga",
existem várias nuances em termos de
inserção geográfica e de estilos de vida, e
ainda aspectos de mudança social, que
tornam complexa a apreensão da "realidade
cigana" nos dias de hoje.

Ciganos
em viagem

pesquisa e texto:
 Filipe SOUSA
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José Rodrigo SILVA

fotografias:
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Filipe SOUSA (fotografia)

Não obstante as diferenças intrínsecas
(heterogeneidade), existem características
que são comuns a estas comunidades
(unidade na diversidade). Desde logo o culto
da família, pilar fundamental na
estruturação da vida dos ciganos. Por
norma, são famílias alargadas, que
constituem centros da organização social e
económica no seio das comunidades. Para o
seu funcionamento é essencial um profundo
sentimento de solidariedade, respeito pelos
mais velhos, protecção das crianças e a
preferência por casamentos endogâmicos.

No concelho de Moura, no final de 2020, a
população cigana ascendia a 1.088
indivíduos, distribuídos por 271 famílias, isto
é, cerca de 8 por cento (4 por cento em
2008) do total da população, o que o torna
um dos concelhos em Portugal com maior
número absoluto e número relativo de
ciganos. 

Segundo o Relatório sobre Racismo,
Xenofobia e Discriminação Étnico-Racial em
Portugal, de 2019, «...estima-se (porque não
há dados oficiais) que (Moura) é o concelho
do país com maior percentagem de
população das comunidades ciganas em
relação à população cigana». 

No que se refere à sua distribuição espacial,
as famílias ciganas estão presentes em
todas as localidades do concelho, com
excepção da Estrela.

A grande maioria reside em Moura, na
periferia da cidade, em aglomerados de
barracas e casas de alvenaria sem
condições mínimas, e ainda num bairro
social bastante degradado, distribuindo-se
as restantes famílias pelas freguesias
rurais, sobretudo Sobral da Adiça e Póvoa de
S. Miguel, onde é mais fácil a aquisição de
habitação própria.
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A vinculação a um determinado
lugar encontra fundamento na lei
cigana, segundo a qual cada
comunidade, muitas vezes
constituída por uma família
alargada, dispõe de um território
para a sua instalação. O que
significa que mais nenhum membro
de outra comunidade se instalará
de forma definitiva nesse território,
salvo no caso de união matrimonial.
Esta lei explica assim a estabilida-
de do número de ciganos residen-
tes nas diversas localidades. 

De entre a multiplicidade de
problemas que afectam a
comunidade cigana do concelho,
destacam-se os associados a:
_condições degradantes de
habitabilidade, salubridade e
higiene;
_elevada taxa de analfabetismo,
absentismo e insucesso escolares;
_baixas qualificações e
vulnerabilidade a situações de
desemprego;
_elevada dependência de
prestações sociais (RSI) como
fonte de rendimento;
_deficientes cuidados de nutrição e
de saúde, que se traduzem em
elevado índice de doenças
crónicas;
_dificuldade de acesso e
relacionamento com os serviços
públicos;
_ausência de participação cívica e
política para resolver os próprios
problemas;
_distanciamento crescente entre a
comunidade cigana e não cigana,
motivado por preconceitos e
desconfiança mútua, com fortes
riscos de guetização da primeira.
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Filipe SOUSA (fotografia)

Em suma, os ciganos de Moura continuam
particularmente vulneráveis à pobreza e à
exclusão. 

Ainda assim, nos últimos anos, com o apoio de
medidas e políticas públicas, de que se salienta o
Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento
Social de Inserção, e o desenvolvimento de
projectos locais de cariz social envolvendo esta
comunidade, têm sido feitos progressos no sentido
da melhoria das suas condições de vida, alguns
ainda ténues, como a elevação das taxas globais de
escolarização, em especial das raparigas, outros
assinaláveis, como os relacionados com a saúde
pública, sobretudo no domínio da saúde materno-
infantil, em que se verifica uma adesão dos(as)
ciganos(as) ao planeamento e vigilância da
gravidez, e mesmo ao adiamento da primeira
gravidez, além de uma maior atenção com a saúde
de cariz preventivo e consequente assunção de
comportamentos protectores. 

Há mudanças, que hoje damos por adquiridas,
como a entrada dos ciganos na Escola e a sua
adesão aos cuidados de saúde, que levaram tempo
a produzirem-se como tal.

Apesar de tímidas, não deixam de ser mudanças
relevantes, que acompanham as transformações
da sociedade em geral e apontam para um futuro
melhor, realizadas por aqueles tantas vezes
acusados de não se quererem integrar ou
depreciados pelo seu anacronismo e estagnação
social. 

Sem dúvida que há um longo caminho a percorrer
no que se refere, por um lado, a efectivação da
igualdade de oportunidades e, por outro, ao
aproveitamento pleno das vantagens inerentes a
essas mesmas oportunidades pela comunidade
cigana de Moura, rumo ao seu empoderamento e à
concretização de projectos de vida que
interrompam ciclos de pobreza tidos como
incontornáveis.
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Filipe SOUSA (fotografia)

As novas gerações começam a estar despertas
para esta realidade, e mais preparadas que as
anteriores para os desafios dos novos tempos.  

De entre os desafios, o da aposta na
escolarização e formação, com modelos e
práticas que incorporem devidamente a
diversidade cultural, é certamente o mais
crítico e decisivo neste processo de mudança. 

A continuidade e o sucesso dos percursos
escolares e formativos dos ciganos, no quadro
de uma participação multicultural, traduzem-
se, não apenas, em mais possibilidades de
acesso ao mercado de trabalho, associado a
perspectivas de vida condignas e de bem-
estar, mas também em empoderamento e
exercício da cidadania, indispensável para a
reivindicação de direitos sociais e para o
(re)conhecimento e afirmação da cultura
cigana pelos próprios. 

Não se veja nesta defesa da inclusão das
comunidades ciganas qualquer laivo de
assimilação. Pelo contrário, pois como diz Olga
Magano: «A integração é aqui entendida como
a incorporação de normas sociais e a
participação na vida colectiva, sobretudo
através das dimensões económica, social e
simbólica, por via das instâncias de sociali-
zação, ou seja, consiste na aprendizagem
social e não de qualquer aniquilamento cultural
mas sim de pluralismo cultural. Em contexto da
interação entre os “estabelecidos” e “os que
chegam” trata-se de uma adaptação mútua e
em termos de integração reciprocamente
respeitosa entre culturas diferentes que
desenvolvem tensões, interagem e conflituam
nas suas especificidades culturais; traduz um
discurso em prol de uma política assente no
reconhecimento das diferentes culturas ante a
injustiça cultural e na confiança de que as
raízes mais profundas da discriminação e da
exclusão social e económica se localizam no
racismo, no sexismo.» 
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INQUÉRITO 
AOS AGREGADOS FAMILIARES DA 
COMUNIDADE CIGANA DO CONCELHO DE MOURA 
Projecto Mediadores Municipais e Interculturais  # ACM / POISE  
INQUÉRITO: Benjamim Barão, José Rodrigo Silva  |   INFOGRAFIA: Filipe Sousa

O presente inquérito é parte integrante das actividades do projecto Mediadores Municipais e
Interculturais (Área Temática 4 - Participação Cívica e Igualdade), financiado pelo Alto Comissariado
para as Migrações / Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Eixo 3.

Tem como objectivo principal conhecer a situação actual dos agregados familiares da comunidade
cigana do concelho de Moura relativamente aos seguintes indicadores: dimensão da população,
distribuição por género, idade, locais de pertença, composição do agregado familiar, nível de
escolaridade, frequência actual da escola, situação face ao emprego, principal ocupação, fontes de
rendimento, saúde, idade das mulheres ao primeiro filho, condições de habitação e acesso e utilização
das TIC/Internet.

A linha de trabalho seguida assenta nos princípios da investigação-acção, o que significa que a leitura
dos resultados agora apresentados, que actualizam e aprofundam o conhecimento sobre a comunidade
cigana, constitui o primeiro passo para a adequação de potenciais respostas aos problemas
identificados, visando a inclusão social, a igualdade de oportunidades, e o combate à pobreza e
discriminação. 

Concretamente, este inquérito actualiza o levantamento sobre a comunidade cigana, de 2018, realizado
pela CMMoura no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Moura e, em parte, o
diagnóstico do Observatório sócio-demográfico das populações ciganas de Sobral da Adiça e Póvoa de
S. Miguel, produzido, em 2013, pela ADCMoura.

Foram convidados(as) a comentar os resultados apurados especialistas e estudiosos(as) de
reconhecido mérito nesta área: Sónia Pereira (Alta-Comissária para as Migrações), Olga Magano
(Professora Auxiliar da Universidade Aberta e Investigadora Integrada do CIES_ISCTE), Bruno
Gonçalves (Licenciado em Animação Socioeducativa), Isabel Gaivão (Médica de Saúde Pública),
Tiago Mota Saraiva (Arquitecto) e Carlos Medinas (Coordenador dos Serviços de Tecnologias de
Informação e Espaços Internet do Município de Reguengos de Monsaraz e Mestre em Relações
Interculturais).

 

28
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  33   68

   16
     1
   

 637
 158

  87 21

17,3%  

Nº indivíduos / famílias por localidade

 

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

1088  
Nº indivíduos Distribuição por sexo

525 563 

Nº famílias

271 

 128 
  35

 35 
 7

Composição do agregado famíliar

21,3%  

19,5%  

Nº indivíduos por intervalos de idades 

0-6 anos 

146  111 

7- 24 anos 

240  245 

25-64 anos 

162     159

+ 64 anos 

15      10

«Elevada taxa de natalidade entre a comunidade cigana, com
forte peso de crianças e jovens. Ao invés, reduzida presença de
idosos devido a uma baixa esperança média de vida (inferior em
cerca de 15 anos à da restante população).»   
Inquérito..., 2020, pp. 8-9.

 

Amareleja

St. Aleixo da
Restauração

Safara

Sobral da AdiçaSanto Amador

Moura

Póvoa S. Miguel
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ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

2001

Evolução do conjunto da população residente versus população cigana

16
59

0

«O conjunto da população residente no concelho de
Moura regista uma perda de 17%, entre 2001 e 2018,
enquanto a população residente de etnia cigana
apresenta um crescimento de 71%, entre 2007 e 2020.
Verifica-se, assim, que o decréscimo do conjunto da
população residente seria maior não fora o contributo
da população de etnia cigana.»   
Inquérito..., 2020, pp. 8-9.

2007 2013

67
2

14
71

7

81
7

2017

14
0

0
4

2018 2020

13
83

9

98
3

10
88

 

«Os dados apresentados revelam o importante contributo das famílias
ciganas para o dinamismo demográfico do concelho, o que é de realçar
num território fortemente afectado pela perda de população.»   
Sónia Pereira, Alta-Comissária para as Migrações
«O crescimento demográfico das comunidades ciganas em Moura
não pode ser encarado como uma ameaça. Se houver investimento 
na educação e formação dos jovens roma/ciganos, certamente 
que os benefícios serão maiores que o investimento, serão eles no 
futuro a manter o sistema da segurança social e a contrariar a 
tendência do envelhecimento das pessoas na região.»   
Bruno Gonçalves, Licenciado em Animação Socioeducativa 

 19

«2/3 das pessoas ciganas têm idade inferior a 25 anos. Ou seja, as
comunidades ciganas do município de Moura poderão ser as que mais
contribuem para que se mantenham as escolas abertas e serão uma
importante força de trabalho do presente e do futuro.»   
Tiago Mota Saraiva, Arquitecto
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 inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«De entre os ciganos adultos (com 18 ou mais anos), 57%
não possuem qualquer nível de escolaridade. Desses, 33%
são iletrados, 2% sabem ler e escrever sem terem
frequentado a escola e 22% não concluíram o 1º ciclo (4º
ano). Apenas 3% concluíram a escolaridade obrigatória (12º
ano).»   Inquérito..., 2020, p. 9.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Não sabe ler nem escrever

77

Escolaridade por sexo, com 18 ou + anos

96

10

Sabe ler e escrever sem 
ter frequentado a escola

7642

- de 4 anos de escolaridade

13 18

4º ano

42

58

37

6º ano

14

16

1

9º ano

12º ano

«A iliteracia atinge
sobretudo as mulheres
ciganas (56%). São
ainda elas as mais
penalizadas quando se
trata de avaliar a
progressão escolar:
apenas 22% concluíram
o 9º ano e apenas 1
mulher (7%) completou
o 12º ano.
É mais notório o
desinvestimento
escolar das famílias em
relação às raparigas,
de quem se espera
outros papéis, que
passam pelo
casamento e
maternidade precoces
e pela vida doméstica.»   
Inquérito..., 2020, p. 10.
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34

59

48

64

1

6º ano

9º ano

12º ano

No que se refere aos dados sobre educação e escolarização, a situação é muito
preocupante! Trata-se de uma população em que 57% não possui qualquer nível 
de escolaridade, com realce para o maior número de casos de mulheres, com
percentagem de analfabetismo e de abandono escolar mais elevada do que para
os homens. A não obtenção de escolaridade obrigatória, sobretudo tratando-se de
uma população extremamente jovem, significa a não habilitação para ingressar no
mercado de trabalho mas também impede uma participação cívica efetiva.

 inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«Entre os 6 e os 17 anos, o número de raparigas que
concluem os Ensinos Básico e Secundário continua a ser
inferior ao dos rapazes. Apesar de progressos registados,
nos últimos anos, na frequência e conclusão dos 2º e 3º
ciclos de ensino por ambos os sexos, são raros os jovens
ciganos que completam o ensino obrigatório em Moura.»   
Inquérito..., 2020, p. 10.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Escolaridade por sexo, entre 6 - 17 anos

45

- de 4º ano

25 19

4º ano

51

Nº crianças creche / pré-escolar

 12 
  

 15 
   4 

  
 1 
  

 3 
  

  18
   2 
  

«Regista-se uma melhoria na
frequência do pré-escolar,
fundamental para combater o
absentismo e abandono
prematuro da escola e aumentar
o sucesso escolar das crianças
ciganas nos ciclos de ensino
seguintes.»   
Inquérito..., 2020, p. 10.
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Olga MAGANO, Professora Auxiliar da Universidade Aberta (Departamento de Ciências
Sociais e de Gestão) Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa
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86%

 
7%

 
3%

 
2%

86%  

Reformado /
Pensionista

Trabalhador
p/ conta de outrem  (activividade continuada)

Estudante

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«De entre os indivíduos maiores, 86% estão em situação de
desemprego, alternando, no entanto, entre períodos de
inactividade e de exercício de trabalho precário (sazonal ou
temporário). Apenas 5% exercem actividade profissional
continuada.»   Inquérito..., 2020, pp. 11-12.

OCUPAÇÃO E FONTES DE RENDIMENTO 

Distribuição da população com 18 ou + 
anos segundo a principal ocupação

7%  

3
 %  

2
%  

Desempregado /
actividade sazonal 
ou não permanente)

2
%  

Trabalhador p/ conta própria

O estudo indica que uma alta percentagem de adultos
ciganos se encontra fora do mercado de trabalho ou
apenas parcialmente incluídos através de trabalhos
de carácter sazonal e pouco qualificado, o que
reforça a necessidade do investimento na educação,
não só na infância mas ao longo da vida.   

 22

Sónia PEREIRA, Alta-Comissária para as Migrações

As atividades ditas “ciganas”, como
a venda ambulante ou os trabalhos
sazonais agrícolas, são cada vez
mais escassas por força da
marginalização da venda ambulante
e a falta de competitividade das
feiras e mercados com o lobby das
grandes superfícies; na agricultura
cada vez mais se recorre ou se
explora a mão-de-obra estrangeira
não deixando espaço à contratação
dos ciganos que durante décadas
foram a mão-de-obra preferencial
para muitos dos grandes
agricultores da região.
Bruno Gonçalves, Licenciado em
Animação Socioeducativa
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87%

 
8%

 
3%

 
2%

OCUPAÇÃO E FONTES DE RENDIMENTO 

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«O RSI* prevalece como a principal fonte de rendimento 
regular das famílias ciganas. Porém, devido a insuficiência
de rendimentos para fazer face às despesas básicas, e numa
lógica de plurirendimento e pluriactividade que se aplica a
outros grupos da sociedade portuguesa, muitos ciganos e
ciganas exercem actividades complementares, em esferas
mais ou menos formais, de modo sazonal ou temporário,
relacionadas sobretudo com trabalhos agrícolas de colheita
de fruta.»   
Inquérito..., 2020, pp. 11-12.

Fontes de rendimento regulares
dos agregados familiares

RSI

8%  

Reforma
Pensão

*Rendimento Social de Inserção, prestação social criada em 1996, com a designação de Rendimento Mínimo
 Garantido, destinada a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema. O 
requerente/titular recebe no máximo o valor de 189,66€, a que pode acrescer, por cada individuo maior do
agregado, 132.76€ (70%), e 94,83€ (50%), por cada membro menor, mediante a celebração de um contrato de
inserção.

87%  

3
 %  

2
%  

 
87%

 
11%

 
2%Profissão assalariada

Venda 
ambulante

Fontes de rendimento temporárias
ou pontuais dos agregados 
familiares

87%  

11%  
2
%  

Trabalhos/
Campanhas
agrícolas

Venda de automóveis
Outras
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84%

 
16%

84%  

Doente

 
33%

 
30%

 
19%

 
12%

 
4%

 
1%

Distribuição dos inquiridos de  
acordo com a percepção do seu
estado de saúde

 1

%  

PROBLEMAS DE SAÚDE

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«16%* dos inquiridos declaram ter, pelo menos, uma doença
crónica, sendo de destacar as relacionadas com tensão alta,
colesterol e diabetes. A prevalência deste tipo de enfermidades
é devida sobretudo a uma deficiente alimentação, hábitos
sedentários, condições de habitação e factores genéticos.»   
Inquérito..., 2020, pp. 13-14.

Distribuição dos inquiridos de 
acordo com as principais doenças

33%  

16%  

Cancro

Doenças
cardíacas

30%  

19%  

12%  

Diabetes

4%  
 1

%  

Doenças respiratórias

Colesterol elevadoSaudável

Hipertensão

*Esta percentagem parece subavaliada, tendo em conta a baixa esperança média de vida da comunidade
cigana e o facto dos seus membros terem tendência para considerar a doença apenas quando esta se manifesta
numa fase aguda.

Outras

Com uma alimentação rica em gorduras trans e hidratos de carbono
(óleos alimentares, açúcares, massas, pão processado…), são os
alimentos mais baratos e promovidos pela indústria alimentar, as
doenças cardiovasculares e diabetes estão na primeira linha
(padrão semelhante à população em geral!), debilitando a sua
saúde, levando a mortalidade mais rápida e precoce.   
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Isabel GAIVÃO, médica de saúde pública
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Idade das mulheres ao/à primeiro/a filho/a

PROBLEMAS DE SAÚDE

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«Verifica-se uma elevada taxa de maternidade precoce,
consequência de casamentos também eles prematuros,
embora as novas gerações tendam a casar mais tarde que
as anteriores.»   
Inquérito..., 2020, p. 15.

 2  9

 46

 80

 48

 17  20
 7  2

 14  15  16  17  18  19  20  21  23  27

 1

 idade
 nº mulheres

As mulheres já estão a adiar para os 17/18 anos a idade
em que têm o 1º filho, e estão a controlar a natalidade 
(nº filhos /mulher), recorrendo aos serviços de
Planeamento Familiar do Centro de Saúde.   

A mortalidade infantil reduziu muito em Portugal, 
nesta comunidade também, devido a assistência
prestada pelos Centros de Saúde, e por a maioria 
dos partos serem realizados nos Hospitais.
Nos últimos 20 anos, com a implementação do 
RMG/RSI, as mulheres têm tido mais assistência em
Saúde Materno-Infantil.
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Isabel GAIVÃO, médica de saúde pública
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67%

 
32%

 
1%

Distribuição das famílias de 
acordo com o tipo de habitação

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

«A comunidade cigana vive em condições precárias de
habitabilidade, salubridade e higiene. A maioria das habitações
é clandestina e 32% das construções são barracas, inseridas
em espaços desqualificados.»       Inquérito..., 2020, pp. 15-16.       

67%  

32%  

 1

%  

Casas de 
alvenaria

Barracas

Tendas

% de famílias que vivem
em habitação social

Distribuição das famílias
por tipologia de habitação

 
37%

 
29%

 
26%

 
8%

9%  

37%  

26%  

29%  

8%  T 0

T 1

T 2

T 3

Há um gravíssimo problema de habitação quando 
1/3 da comunidade cigana vive em barracas e 
tendas e, mesmo os 9% que vivem em bairros
públicos, 1/3 vive em T0's - uma tipologia que, por
exemplo, é totalmente desadequada ao teletrabalho
ou ao confinamento como todos podemos perceber.       
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Tiago Mota SARAIVA, arquitecto

JORNAL
DA NOSSA
TERR@
nº 7           15 MARÇO 2021

 
 
 
 
 

 



% de agregados familiares sem infra-estruturas básicas

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

27%  25%  43%  44%  

Sem electricidade Sem água Sem retrete

«Verifica-se a ausência de infra-estruturas básicas, como
água potável, electricidade e saneamento de águas
residuais, em muitas das habitações de famílias ciganas.»       
Inquérito..., 2020, p. 16.       

Sem esgotos

 27

A tendência é que, independentemente dos
locais, as pessoas ciganas em Portugal 
vivem sobretudo em situação de pobreza,
muitas vezes excluídas e segregadas 
social e espacialmente, como é o caso 
destas famílias de Moura, onde as 
condições de vida continuam 
precárias e insalubres (...).
Olga MAGANO, Professora Auxiliar da Universidade Aberta
(Departamento de Ciências Sociais e de Gestão)
Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto Universitário de
Lisboa
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55%

 
40%

 
4%

 
1%

 1

%  

Smartphone

Distribuição de equipamentos 
de TIC pelas famílias

55%  

4%  

Tablet

Telemóvel

PC Portátil

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

100 

75 

50 

25 

0 

% de indivíduos que nunca
utilizaram TIC com 6 ou + anos

ACESSO ÀS TIC / INTERNET

 

inquérito
às comunidades ciganas
do concelho de Moura

 
«São sobretudo jovens, do sexo masculino, que acedem às
TIC/Internet, através de smartphones (são raros os PC portáteis e
não existem PC de secretária), na maioria dos casos para fins de
comunicação, socialização e negócio (venda de automóveis).»      
 Inquérito..., 2020, pp. 11-12.

% de famílias sem
acesso à Internet

39%  32%  

40%  

Frequência de utilização
das TIC por sexo

Sim, 
algumas vezes

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Ite

100 

75 

50 

25 

0 

Não
36%  

56%  

8%  

29%  

47%  Sim, 
algumas vezes

Sim, 
muitas vezes

24%  
Não

Sim, 
muitas vezes

 
(...) devido à pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, as
escolas passaram para o regime de ensino à distância (...), o que implica 
que pais e encarregados de educação possuam meios e competências
tecnológicas para ajudar os seus educandos.
Nas situações em que não existem essas competências, nem acesso a
sistemas informáticos, esses alunos ficam numa situação de desvantagem,
que no caso das pessoas ciganas é mais uma situação de desigualdade, a
somar a todas as outras.       
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Carlos MEDINAS, técnico superior da área das TIC da C.M.Reguengos de Monsaraz
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INQUÉRITO
AOS AGREGADOS FAMILIARES DA
COMUNIDADE CIGANA DO CONCELHO DE MOURA
Projecto Mediadores Municipais e Interculturais  # ACM / POISE

FICHA TÉCNICA
O Inquérito por questionário foi aplicado, em Junho e Julho de 2020, ao
conjunto do universo de estudo, isto é, a 271 agregados familiares de etnia
cigana com residência declarada no concelho de Moura.

Na primeira quinzena de Junho de 2020, foi aplicado o pré-teste, de que
resultaram algumas alterações nas questões relativas a nível de
escolaridade, frequência actual da Escola e situação face ao emprego.

O questionário foi elaborado pela ADCMoura e CMMoura, no âmbito da
parceria do projecto Mediadores municipais e interculturais de Moura, e
aplicado, presencialmente e por telefone, por dois mediadores de etnia
cigana, Benjamim Barão e José Rodrigo Silva, que integram o projecto, e
que, naturalmente, possuem um amplo conhecimento acerca da
comunidade de pertença e contactos privilegiados com os
representantes/informantes dos agregados, que se revelaram cruciais
neste processo.

Os mediadores referidos foram também responsáveis pela análise e
tratamento dos dados recolhidos, tendo utilizado para o efeito o Google
Forms e Excel.    
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É amplamente reconhecido que a recolha de dados empíricos, que permitam
uma caracterização, tão fidedigna quanto possível, da realidade social, é
fundamental para construir estratégias de intervenção adequadas. A Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, aprovada em 2013,
reconhece que “… subsiste ainda uma imagem relativamente incompleta, ao nível
nacional, da situação das comunidades ciganas” (p. 24). 
É assim fundamental a condução de estudos como o que agora é apresentado
no âmbito do Projeto Mediadores Municipais e Interculturais do Concelho de
Moura. Este estudo atualiza e aprofunda dados recolhidos em estudos de
diagnóstico anteriores, desta forma possibilitando uma monitorização constante
e multidimensional da realidade social do concelho.
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Os dados apresentados revelam o importante contributo das famílias ciganas
para o dinamismo demográfico do concelho, o que é de realçar num território
fortemente afectado pela perda de população. 
Observamos também a persistência de níveis de escolaridade baixos, que não
evidenciam o forte progresso realizado no nosso país após o 25 de Abril de 1974
neste domínio. Na década de 70 do século passado, 25% da população
portuguesa não sabia ler nem escrever, hoje serão menos de 5%. No entanto,
entre a comunidade cigana de Moura, a percentagem ascende a 33% de
iletrados, sendo as mulheres as mais afetadas. 
A manutenção dos jovens no sistema de ensino é ainda deficitária,
requerendo maiores recursos e investimento. Através do programa de bolsas
Roma Educa, o Alto Comissariado para as Migrações tem procurado apoiar as
famílias ciganas e incentivar a permanência de crianças e jovens na escola até
ao fim da escolaridade obrigatória. 
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O estudo também indica que uma alta percentagem de adultos ciganos se
encontra fora do mercado de trabalho ou apenas parcialmente incluídos através
de trabalhos de carácter sazonal e pouco qualificado, o que reforça a
necessidade do investimento na educação, não só na infância mas ao longo da
vida.
Globalmente, este estudo apresenta um retrato muito relevante das áreas que
requerem um maior investimento em política pública, passível de desencadear
processos de mobilidade social, redução da pobreza e da exclusão social,
promovendo o desenvolvimento e a construção de comunidades mais justas e
inclusivas.
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Saúdo o projeto Mediadores Municipais e Interculturais de Moura e as suas
entidades de suporte institucional (CMMoura e ADCMoura) pela realização do
estudo diagnóstico sobre as pessoas ciganas residentes no Concelho de Moura.
O conhecimento da realidade municipal permite desenhar políticas de
intervenção mais ajustadas à população a que se destinam, tendo por base o
retrato sociodemográfico e de condições de vida. Os resultados gerais apontam
para uma similitude com os resultados que se conhecem para a população
cigana a nível nacional (Mendes, Magano e Candeias, 2014) mas também em
outros locais (Assunção, 2019; Medinas, 2018; Pinto, 2017; Pereira, 2016, etc.).
 
 

 
 

Olga MAGANO
Professora Auxiliar da Universidade Aberta 
(Departamento de Ciências Sociais e de Gestão)
Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto
Universitário de Lisboa
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A tendência é que, independentemente dos locais, as pessoas ciganas em
Portugal vivem sobretudo em situação de pobreza, muitas vezes excluídas e
segregadas social e espacialmente, como é o caso destas famílias de Moura,
onde as condições de vida continuam precárias e insalubres, assim como
persiste a reprodução de desigualdades sociais, entre as quais, a pouca
escolarização.
 
 

 
 

Olga MAGANO
Professora Auxiliar da Universidade Aberta 
(Departamento de Ciências Sociais e de Gestão)
Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto
Universitário de Lisboa
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No que se refere aos dados sobre educação e escolarização, a situação é
muito preocupante! Trata-se de uma população em que 57% não possui
qualquer nível de escolaridade, com realce para o maior número de casos de
mulheres, com percentagem de analfabetismo e de abandono escolar mais
elevada do que para os homens. A não obtenção de escolaridade obrigatória,
sobretudo tratando-se de uma população extremamente jovem, significa a não
habilitação para ingressar no mercado de trabalho mas também impede uma
participação cívica efetiva.
 

 
 

Olga MAGANO
Professora Auxiliar da Universidade Aberta 
(Departamento de Ciências Sociais e de Gestão)
Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto
Universitário de Lisboa
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A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86 – DR 237/1986), artigo 2º, ponto
dois, estabelece que “É da especial responsabilidade do Estado promover a
democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade
de oportunidades no acesso e sucesso escolares.” Assim, é pouco compreensível
que a população cigana continue a apresentar níveis tão baixos de escolaridade,
sendo urgente repensar e avaliar o impacto das políticas educativas em vigor e
planear estratégias de intervenção social que permitam cumprir o que está
estabelecido na Constituição da República Portuguesa, de igualdade e equidade
para todos os portugueses e portuguesas.
 

 
 

Olga MAGANO
Professora Auxiliar da Universidade Aberta 
(Departamento de Ciências Sociais e de Gestão)
Investigadora Integrada CIES_ISCTE, Instituto
Universitário de Lisboa
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Na Europa, segundo estudos do Banco Mundial, os ciganos são as
comunidades que mais crescem demograficamente, 50% dos ciganos têm
menos de vinte anos, são o grupo étnico mais antigo e mais significativo da
Europa com dez milhões de pessoas. Em contraste com estes números, em
Portugal e em Moura, as pessoas da sociedade maioritária têm taxas de baixa
natalidade e o envelhecimento das populações é uma realidade…

É preciso
investir!
Bruno GONÇALVES
Licenciado em Animação Socioeducativa
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A pobreza é um termo muito mais do que a escassez financeira, engloba
muitas esferas que até chega à infoexclusão segundo padrões da União
Europeia. Em Portugal e em Moura, a maioria das comunidades ciganas vive
mergulhada na pobreza, não é só a falta de habitação condigna, de
escolarização, da menor esperança de vida, da ausência de emprego, é também
o preconceito e a intolerância os grandes inimigos.
As atividades ditas “ciganas”, como a venda ambulante ou os trabalhos sazonais
agrícolas, são cada vez mais escassas por força da marginalização da venda
ambulante e a falta de competitividade das feiras e mercados com o lobby das
grandes superfícies, na agricultura cada vez mais se recorre ou se explora a
mão-de-obra estrangeira não deixando espaço à contratação dos ciganos que
durante décadas foram a mão-de-obra preferencial para muitos dos grandes
agricultores da região.
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O crescimento demográfico das comunidades ciganas em Moura não pode
ser encarado como uma ameaça. Se houver investimento na educação e
formação dos jovens roma/ciganos, certamente que os benefícios serão maiores
que o investimento, serão eles no futuro a manter o sistema da segurança social
e contrariar a tendência do envelhecimento das pessoas na região. É ir além das
políticas ditas normais de escolarização ou formação profissional, é garantir
que daqui a 15 a 20 anos se possa manter o desenvolvimento e competitividade
da região, é manter escolas e outros setores abertos com profissionais formados
e especializados, é garantir que esse investimento tenha um retorno superior.

FORMAÇÃO EM REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE EDIFÍCIOS EM TERRA, EM SOBRAL DA ADIÇA 
No Verão de 2011, a ADCMoura promoveu em
Sobral da Adiça uma acção pioneira de
Formação em Reabilitação e Conservação de
Edifícios em Terra destinada a pessoas
desfavorecidas daquela localidade, a maior
parte de etnia cigana, inserida num conjunto
de acções de Formação para a Inclusão,
financiadas pela Medida 6.1 do Programa
Operacional Potencial Humano. No total,
foram doze os formandos que adquiriram
competências técnicas na área da
conservação e reabilitação de edifícios
tradicionais construídos em terra, o que lhes
permitiu intervir posteriormente nas suas
próprias habitações, melhorando as
condições de habitabilidade e conforto. Além
da componente prática, o plano de formação,
de 480 horas, previa o aprofundamento da
prática da leitura, interpretação e escrita,
bem como a introdução às novas Tecnologias
da Informação e Comunicação. A acção de
formação centrou-se na recuperação de uma
habitação no centro da aldeia, com a
utilização de taipa, adobe, BTC e tadelakt,
tendo contado com as valiosas participações
do arquitecto Miguel Mendes, especialista em
arquitectura em terra, que assegurou toda a
coordenação da obra, e do técnico argelino,
perito em tadelakt, Djouadi Morad.

 
ADCMoura

É preciso
investir!
Bruno GONÇALVES
Licenciado em Animação Socioeducativa

JORNAL
DA NOSSA
TERR@
nº 7           15 MARÇO 2021

 
 
 
 
 

 



 
 

Vivo em Safara/Moura há 38 anos, tendo aqui criado a minha família, 3 filhos, e
trabalhado no Centro Saúde 28 anos, até 2009.
Conheço a ADCMoura desde o seu início, acompanhei e participei nos projetos
ligados com a Comunidade Cigana a que esta Associação se dedica, há pelo
menos 15 anos.
Através do meu trabalho no Centro de Saúde e dos projetos da ADCMoura, pude
conhecer melhor a cultura e condições de vida desta Comunidade e estabelecer
ligações a algumas famílias.
O primeiro aspeto que os dados do estudo agora realizado indicam, e não me
surpreendem, estamos perante um grupo grande de cidadãos (1.088, 7,1% da
população), com indicadores de viverem em pobreza extrema, para os padrões
de Portugal hoje.
Alguns destes indicadores eram do Portugal de há 50/60 anos.
Os portugueses evoluíram, mas estes portugueses ficaram mais ou menos na
mesma.......malteses!!!
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A mortalidade Infantil reduziu muito em Portugal, nesta comunidade também,
devido à assistência prestada pelos Centros de Saúde, e por a maioria dos partos
serem realizados nos Hospitais.
Nos últimos 20 anos, com a implementação do RMG/RSI, as mulheres têm tido
mais assistência em Saúde Materno /Infantil. 
A esperança de vida continua a ser muito baixa, comparada com a população
geral! A maioria dos/as inquiridos/as considera-se saudável (84%). 
As crianças crescem com doses inadequadas de proteínas, fruta e vegetais, o
seu desenvolvimento saudável fica comprometido, fragilizando a sua saúde
quando adulta. (Almoço - caldos Knorr com massa / Jantar - massa com caldos
Knorr!).
Vivendo em casas degradas e barracas, sem água potável (25%), esgotos (43%)
e eletricidade (27%), com uma alimentação rica em gorduras trans e hidratos
carbono (óleos alimentares, açúcares, massas, pão processado…), são os
alimentos mais baratos e promovidos pela indústria alimentar, as doenças
cardiovasculares e diabetes estão na primeira linha (padrão semelhante à
população em geral!), debilitando a sua saúde, levando a mortalidade mais rápida
e precoce. 
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Tendo em consideração a baixa literacia e recursos financeiros, terão
dificuldade em cuidar de doenças crónicas, tomar medicamentos de forma
regular e adequada, fazer as vigilâncias a tempo e horas, dando mais atenção às
situações agudas. Os serviços de saúde, por vezes, também não apresentam
planos de acompanhamento e tratamento exequíveis com as suas condições de
vida e cultura.
A escolaridade obrigatória, para receber o RSI/RMG (87%), é a medida
primordial para levar a mudanças, que só terão impacto daqui a várias gerações.
As mulheres já estão a adiar a idade em que têm o 1º filho, aos 17/18 anos, e
estão a controlar a natalidade (nº de filhos /mulher), recorrendo aos serviços de
Planeamento Familiar do Centro Saúde.
Na população 6-17 anos, até ao 6º ano de escolaridade a diferença entre géneros
não é significativa, no 9º ano há uma quebra e o 12º é residual. Corresponde às
idades em que iniciam a construção da sua família.
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Sendo pobres, desqualificados e ciganos, não têm acesso ao mercado de
trabalho nem ao mercado de habitação…a pobreza, em particular a infantil, vai
acentuar-se, é um círculo vicioso do qual não vão conseguir sair sozinhos.
As pessoas são o principal valor deste território e desta Comunidade/Moura,
saibamos cuidar dos nossos!!!!!
Para isso são precisas políticas públicas consistentes (Municipais e
Nacionais), centradas no acesso à Habitação, Educação, Qualificação, com
equipas de profissionais capazes e experientes, e os respetivos recursos!!!,  com
um horizonte de trabalho de, pelo menos, uma geração (20 anos), para se
consolidarem avanços.....................
 

 

 1º de Maio de 1975, manifestação «Casas sim, barracas não!»
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Este estudo deve ser visto como uma boa prática a aplicar em diferentes
territórios pelo país fora. Os seus resultados permitem-nos ter dados concretos
sobre uma realidade de que tantas vezes falamos sem números e a partir de
preconceitos. 

 

 
Tiago Mota SARAIVA
Arquitecto
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2/3 das pessoas ciganas têm idade inferior a 25 anos. Ou seja, as comunidades
ciganas do município de Moura poderão ser as que mais contribuem para que se
mantenham as escolas abertas e serão uma importante força de trabalho do
presente e do futuro. Importa, no entanto, reforçar a sua escolarização,
provavelmente, criando programas educativos específicos que promovam a
multiculturalidade e a interculturalidade. Tenhamos consciência que o local
físico onde melhor poderemos tratar estas questões será a Escola Pública e que,
para tal, precisaremos de ter uma comunidade escolar particularmente
mobilizada.

 

 
Tiago Mota SARAIVA
Arquitecto
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Há um gravíssimo problema de habitação quando 1/3 da comunidade cigana
vive em barracas e tendas e, mesmo os 9% que vive bairros públicos, 1/3 vive em
T0's - uma tipologia que, por exemplo, é totalmente desadequada ao teletrabalho
ou ao confinamento como todos podemos perceber.

Pelos dados relativos à Saúde, importaria aprofundar as causas para o facto de
haver uma percentagem muito baixa de idosos, por comparação com as
restantes comunidades. Por outro lado, importa trabalhar as questões relativas
ao planeamento familiar e alimentação.

Os dados relativos às questões de infraestruturação e trabalho são uma prova
da exclusão a que esta comunidade tem vindo a ser confinada, a que o
preconceito "eles também não se querem integrar" não consegue dar resposta.

 
Tiago Mota SARAIVA
Arquitecto

 46

ADCMoura

JORNAL
DA NOSSA
TERR@
nº 7           15 MARÇO 2021

 
 
 
 
 

 



 
 

Os resultados do inquérito aos agregados familiares da comunidade cigana do
concelho de Moura mostram, através de vários indicadores, as fragilidades das
condições de vida das pessoas ciganas. 

O mundo atual é cada vez mais globalizado, tecnológico e digital, o que implica
necessariamente um conjunto de competências de literacia(s), entre as quais a
digital, para que qualquer cidadão possa utilizar as tecnologias de informação de
forma adequada.
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Coordenador dos Serviços de Tecnologias
de Informação e Espaços Internet do
Município de Reguengos de Monsaraz
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Se a exclusão digital já constituía uma situação de desvantagem, hoje, torna-
se bastante evidente, quando devido à pandemia causada pelo novo coronavírus
SARS-COV-2, as escolas passaram para o regime de ensino à distância. As aulas
passaram a realizar-se através de sistemas de videoconferência mediada por
computadores, o que implica que pais e encarregados de educação possuam
meios e competências tecnológicas para ajudar os seus educandos. 
Nas situações em que não existem essas competências, nem acesso a sistemas
informáticos, esses alunos ficam numa situação de desvantagem, que no caso
das pessoas ciganas é mais uma situação de desigualdade, a somar a todas as
outras. 

Carlos MEDINAS
Coordenador dos Serviços de Tecnologias
de Informação e Espaços Internet do
Município de Reguengos de Monsaraz
Mestre em Relações Interculturais
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Este relatório demonstra resultados que evidenciam bem esta realidade. Um
terço das famílias ciganas não possui acesso à internet e 39% dos indivíduos
nunca utilizaram a internet. Relativamente à posse de equipamentos, somente
55% das famílias possuem smartphones; tablets e computadores são quase
inexistentes. A falta de meios tecnológicos e baixas competências para os
operar, o baixo nível de escolaridade a par das baixas condições de
habitabilidade e desemprego, evidenciados no relatório, continuam a
aumentar o fosso das desigualdades entre ciganos e não ciganos. 

Reconhecendo que não foi feito o suficiente para apoiar a população cigana na
Europa, a Comissão Europeia, lançou novo plano para os próximos 10 anos para
apoiar esta população. Aguardamos que medidas públicas nacionais neste
âmbito, possam reduzir as profundas desigualdades existentes.

Carlos MEDINAS
Coordenador dos Serviços de Tecnologias
de Informação e Espaços Internet do
Município de Reguengos de Monsaraz
Mestre em Relações Interculturais
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Natanaela, 
a menina-mulher
Entrevista: Benjamim Barão, Filipe Sousa
Texto e fotografias: Filipe Sousa

Mostramos-lhe uma fotografia em que surge na escola de Sobral da Adiça com
quatro colegas, uma delas sua irmã, e todas ciganas como ela. Tem um balão
vazio na boca, usa tranças e a sua expressão é a de quem quer desafiar o mundo.
«Aqui tinha 9 anos e estava no 3º ano». 
Tal como as outras meninas da fotografia, Natanaela deixou cedo os estudos,
apesar de aluna promissora. «Ainda fui para Moura, mas já não acabei o 5º ano».
Aos 11 anos, o pai tirou-a da escola, com receio do que lhe pudesse acontecer.
Natanaela justifica esta atitude com casos de raparigas que «se portam mal». É
preciso tê-las «debaixo de olho» para evitar que «fiquem faladas» e se percam
«bons partidos nos casamentos». Anos antes, Natanaela e o actual marido
"ficaram prometidos" um ao outro pelos respectivos pais para que viessem a
casar mais tarde, o que explica todo este zelo. O «pedimento» aconteceu quando
ela ainda estava na barriga da mãe e ele tinha apenas 5 anos. 
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Natanaela,
a menina-mulher

Em 2009, Natanaela Flores dos Reis casou com António dos Reis Flores, seu
primo direito (os ciganos chamam-lhes "primos-irmãos"). No ano seguinte, foram
pais pela primeira vez. A segunda fotografia que lhe apresentamos é dessa
altura, e mostra Natanaela com o seu bebé. Hoje, a prole soma três filhos. Agora
com 25 anos, diz-se realizada por ter casado e sido mãe ainda que
prematuramente. Por vontade do casal, haverá mais descendentes. 
Mais à frente, António descai-se e revela que também ele prometeu os seus
filhos, dois meninos de 9 e 6 anos e uma menina de 8 meses. A decisão, que cabe
ao homem, o chefe de família, tomar, não foi bem aceite por Natanaela. «Se
fosse agora, já não fazia o «pedimento»», diz António, aparentemente
arrependido. Assegura que com os próximos filhos será diferente. E, como se
não estivesse certo do que acabara de dizer, acrescenta: «Mas a minha filha
pode dar cabaças», que é como quem diz, pode rejeitar o pretendente
prometido. Já os filhos homens não terão essa “sorte”, pois ficam obrigados a
casar com as mulheres prometidas, atira Natanaela a António. A não ser que
também elas «lhes dêem cabaças».
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Natanaela,
a menina-mulher

Casos como o de Natanaela começam a ser excepção entre os jovens casais
ciganos, já que a tendência é terem o/a primeiro/a filho/a um pouco mais tarde, à
entrada da maioridade. Pode até parecer irrelevante esta diferença de anos, mas
permite algumas mudanças positivas na vida dos jovens ciganos, como o
aumento do tempo de permanência na escola.
Embora o seu caso tenha contado para a estatística do abandono escolar, que
afecta particularmente a comunidade cigana, Natanaela não se cansa de valorizar
a importância da escola na educação das crianças ciganas e para o seu futuro.
«Ganhei conhecimento. Sei ler bem e escrever também. Para mim é o suficiente.
(…) Os meus dois filhos andaram no pré-escolar e foi muito bom para eles. Quando
entraram na escola, já sabiam muitas coisas. Aqui os ciganos do Sobral põem os
filhos no pré-escolar. (...) O Rendimento Social foi bom por isso.» 
Entretanto, Natanaela regressou à escola para tirar o 9º ano, o que a inclui no
restrito grupo das 16 ciganas maiores de idade com aquele nível de escola-ridade
em todo o concelho. Conseguiu-o, graças ao PIEF, já depois de casada, tinha 18
anos. Não podendo ir Maomé à montanha, a montanha veio até Maomé.
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Natanaela,
a menina-mulher

Se não fosse esta solução,
à porta de casa, seriam
nulas as hipóteses de
prosseguir os estudos.
Natanaela reconhece,
agradecida, que foi bom
para o seu caso e para os
de outras jovens mães do
Sobral, incluindo algumas
não ciganas. E diz o mesmo
em relação aos projectos
do programa Escolhas pro-
movidos pela ADCMoura,
que «ajudam os ciganos a
serem mais desenvolvi-
dos». «Lembro-me bem da
Delphine, da Cláudia, da
Filipa, da Ingrid, do Alper,
agora da Marília, da Leoní-
cia, da Ana Claúdia, do
Bento, do Benjamim... (...) 
 Se não fosse a ADCMoura a
ajudar os ciganos aqui no
Sobral, estávamos muito
pior. (…) Sabe, a ADCMoura
é a minha segunda mãe. É
mesmo, acredite!»
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Ganhei conhecimento. Sei ler bem e escrever também.
Para mim é o suficiente. (…) Os meus dois filhos
andaram no pré-escolar e foi muito bom para eles.
Quando entraram na escola, já sabiam muitas coisas.
Aqui os ciganos do Sobral põem os filhos no pré-
escolar. (...) O Rendimento Social foi bom por isso.        



 
 

José Emídio, 
o ambulante
Entrevista: Benjamim Barão, Filipe Sousa
Texto: Filipe Sousa 
Fotografias: ADCMoura, Filipe Sousa

Pertence ao casal uma das nove barracas de Sobral da Adiça. 
Habitam-nas outras tantas famílias de ciganos, incluindo as de Domingos, Diogo
e Natanael, que além de filhos são seus vizinhos. Ao todo, vinte e nove pessoas,
das quais oito com menos de quinze anos. As barracas não têm água nem 
esgotos (a electricidade chegou o ano passado, instalada pela Junta de
Freguesia). Em dias chuvosos, as goteiras não dão descanso e a roupa fica
encharcada, colada ao corpo. Nessas alturas, o terreiro envolvente, já de si
impróprio, transforma-se num atoleiro. Para não falar do frio e da «bicheza».
Dizer que se vive aqui é puro eufemismo. Infelizmente, Sobral não é caso único
no panorama concelhio quanto a condições indignas de habitação. Ao todo, um
terço da comunidade cigana do concelho de Moura ainda vive em barracas como
estas (habitações não clássicas), construídas com madeira, zinco e plástico, em
pleno século XXI!
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José Emídio,
o ambulante

Melhor é a vista de que gozam José Emídio e Natércia sobre uma parte da
Coutada e zona baixa da aldeia. É aí que vive a maioria dos restantes 99 ciganos
da comunidade sobralense, em habitações condignas, com infra-estruturas
básicas, paredes-meias com vizinhos não-ciganos. Até há pouco, a convivência
era, em geral, pacífica, nota José Emídio. Mas o facto de André Ventura ter
vencido as últimas eleições presidenciais na aldeia, faz supor que há uma
animosidade latente contra a população cigana. Temendo o desfecho
desfavorável, que acabou por confirmar-se, os ciganos da terra mobilizaram-se
para votar em Ana Gomes, tal como sucedeu no concelho e resto do país. José
Emídio garante que a votação obtida pela candidata na freguesia (66 votos) deve-
se aos eleitores ciganos. Ainda assim, não suficiente para suplantar os 111 votos
conseguidos pelo líder do Chega.
Mais perto, jovens ciganos exibem os seus dotes futebolísticos no pelado da
aldeia. Ao lado, ergue-se a praça de touros, de escala e desenho dissonantes,
animada uma ou duas vezes no ano, por altura das festas. Em tempo de
pandemia, o cenário é ainda mais desolador. Por detrás do redondel, parte um
caminho de terra batida que serpenteia por entre o montado em direcção à
fronteira, calcorreado noutros tempos por contrabandistas. E por «ambulantes»,
como José Emídio.
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José Emídio,
o ambulante

Filhos, noras e netos sentam-se em semi-cículo para assistirem à conversa. José
Emídio dos Reis e Natércia da Encarnação Cabeças vivem em Sobral desde que
se lembram. Ele tem 68 anos, ela 65, embora os rostos acabados de ambos
expressem mais idade. A avaliar pela esperança média de vida da população
cigana, inferior em cerca de quinze anos à da sociedade maioritária, é caso para
dizer que José Emídio e Natércia atingiram uma idade provecta, sendo, por isso,
raros os ciganos que lá chegam! Basta referir que, em 1088 pessoas ciganas que
residiam no concelho no final de 2020, apenas 25 tinham 65 ou mais anos. As
causas próximas e remotas do envelhecimento prematuro de ambos remetem
para diferentes facetas dessa pobreza extrema que constitui, afinal, a triste sina
da maioria dos ciganos portugueses : alimentação deficiente, condições
impróprias de habitação, fracos recursos económicos, iliteracia, doença… No
caso dele, duas tromboses vieram acelerar a decadência. Por sorte, sobreviveu,
sem sequelas à vista, mas depende agora de acompanhamento médico
permanente. Regressada da barraca, Natércia exibe um cesto cheio de
medicamentos prescritos ao marido, mais os exames e as receitas médicas. «Só
para aviar estes remédios, foi uma fortuna!».

 56 JORNAL
DA NOSSA
TERR@
nº 7           15 MARÇO 2021

 
 
 
 
 

 



José Emídio,
o ambulante

José Emídio e Natércia já penaram
muito, e a miséria nunca os largou.
Uma vida dedicada ao negócio, e,
no entanto, chegaram até aqui
como no início: sem eira nem
beira, de mãos a abanar.
«Vendíamos cavalos, bestas
muares, mulas, burros…, o que
houvesse. Batíamos essas
corredouras (feiras de gado)
todas, Moura, Serpa, Reguengos…
Para irmos daqui a Serpa
gastávamos dia e meio num
carrobesta como aquele.
Dormíamos no caminho.» Quando
os ciganos começaram a trocar os
muares por automóveis para se
deslocarem, o negócio entrou em
declínio. A crise económica, os
aspectos burocráticos para
aquisição do estatuto de
vendedor, o aumento das taxas,
mais a atitude fiscalizadora e até
repressiva da ASAE e a
consequente extinção de algumas
feiras acabariam por decretar o
fim do modo de vida do casal, igual
ao de tantas outras famílias
ciganas, intrinsecamente
associado à venda ambulante. «As
feiras foram desmanchadas, mas a
vida dos ciganos é esta. Nós já
crescemos a vender. Está no
nosso sangue. O povo cigano é o
negócio da feira e da venda, mais
nada. O que vamos nós fazer?»
Enquanto teve saúde, José Emídio
ainda trabalhou na agricultura, no
«varejo da azeitona».
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Eu não andei à escola,
nem a minha mulher. A
mim dava-me nervos. Mas
é bom para eles e para
elas. Para tirar a carta
(de condução), ler o
correio, os remédios…
(...) É um adianto. É um
caminho muito adiantado.
A letra é mais fina.        



 

José Emídio,
o ambulante

Depois surgiu o Rendimento Mínimo, e é com esta prestação social que se têm
aguentado até hoje. «É uma ajuda. Mas quase não chega para comprar estes
remédios todos do meu marido, e ir com o meu neto às consultas, a caminho de
Lisboa, e mais os remédios dele….», lamenta Natércia. As dificuldades
persistem, apesar de a vida ter melhorado ligeiramente nos últimos anos, pelo
menos para os filhos e netos. «Eu não andei à escola, nem a minha mulher. A
mim dava-me nervos. Mas é bom para eles e para elas. Para tirar a carta (de
condução), ler o correio, os remédios…». E acrescenta Natércia: «É um adianto.
É um caminho muito adiantado. A letra é mais fina.» Só não concordam que as
raparigas se desloquem para estudar em Moura, longe da sua vigilância. «Há
gente capaz de tudo, e estamos sempre com o coração nas mãos, que lhes
aconteça alguma coisa. Assim, se elas não forem, ficamos mais descansados»,
sentencia José Emídio, zelador, primeiro e último, da honra das raparigas
casadoiras e do bom nome da família. «Se elas pudessem continuar a estudar
aqui na aldeia, era melhor para elas e para nós», sugere Natércia. 
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José Emídio,
o ambulante

Se neste assunto seguem a tradição à risca, na forma de abordarem o casamento
mostram mais abertura. «Cá não há “pedimentos”, nem "prometimentos" para
casar com este ou com aquela. Essas coisas são dos ciganos que não são
desenvolvidos», remata Natércia. Desde que o casamento seja entre ciganos,
cada qual é livre de escolher o seu par. A prová-lo, o caso do filho Diogo com
Márcia, a actual nora. Conheceram-se pelo telemóvel e, em pouco tempo,
pessoalmente, em Vila de Frades, onde ela morava com os pais. Mal houve tempo
para namoros. Para anteciparem o casamento e a vida em comum, resolveram
fugir os dois (o “fugimento” dos ciganos). «Fui raptada por ele», brinca Márcia. E
solta uma sonora gargalhada, logo censurada por José Emídio. «Já não se pode
falar a sério com o senhor; se não fosse por si já tinha acabado com a conversa.
Falta de respeito…». 
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Adérito Cardas, 
o pastor
Entrevista: Benjamim Barão, Filipe Sousa, José Rodrigo Silva
Texto: Filipe Sousa
Fotografias: ADCMoura, Adérito Cardas, Benjamim Barão, Filipe Sousa

Nicodemos, possivelmente o mesmo Naqdimon Ben Gorion mencionado no
Talmude, foi um rabino que viveu no tempo de Jesus, tido como um homem
influente e rico. Apesar de “mestre das Escrituras Hebraicas”, fazia parte do
grupo de pessoas seduzidas pelas obras e ensinamentos do Messias cristão.
Numa noite, durante a festa da Páscoa, em que Jesus se encontrava em
Jerusalém, Nicodemos procurou-o para saber como poderia ele entrar no reino
de Deus. Ao que lhe respondeu Jesus: «Aquele que não nascer de novo, não pode
ver o Reino de Deus». Perante um embasbacado Nicodemos, que pensava tratar-
se de um segundo nascimento físico, Jesus esclareceu: «Aquele que não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não te surpreendas pelo facto de
eu ter dito: É necessário que nasças de novo. (…) Ninguém jamais subiu ao céu, a
não ser aquele que desceu do céu: o Filho do homem. Da mesma forma como
Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho
do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.» 
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Adérito Cardas,
o pastor

Dois mil anos depois, em Moura, Adérito Rosa Cardas cita de memória esta
passagem do Evangelho de S. João para explicar a sua “conversão” à Igreja
Evangélica Filadélfia de Portugal, de matriz protestante. Criada em meados
do século passado em França, rapidamente se expandiu pelo mundo como
um grande movimento de evangelização das comunidades ciganas, tendo
chegado a Portugal na década de 70. A sua forte implantação traduz-se hoje
em cerca de 80 por cento de devotos entre a população cigana portuguesa,
tradicionalmente católica, figurando o Alentejo e em especial o concelho de
Moura como os campeões nacionais do proselitismo evangélico. Tal como
no resto do país, a penetração da Igreja Evangélica em Moura e a sua
influência avassaladora nos modos de vida e nos hábitos culturais ciganos
tem sido apontada como positiva. Apesar de alguns “mas”. A que
chegaremos mais à frente.
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Adérito Cardas,
o pastor

Adérito tinha 18 anos quando o pastor
José Cardas, seu primo, viu nele um
predestinado (“chamado de Deus”) para
servir a Igreja e tornar-se, também ele,
guardião do rebanho. Começou aí a sua
iniciação aos mistérios do culto
evangélico. Uma caminhada que iria
durar cinco anos, de acordo com o
regimento da Igreja. Os primeiros seis
meses foram passados em “ensaios”,
sob a batuta do seu mentor espiritual.
Ora glosando passagens bíblicas ora
pregando a mensagem divina, na igreja
da sua terra, Santo Aleixo da
Restauração, em sessões sem público.
Seguir-se-iam seis meses de
aprendizado “local”, na mesma igreja.
Mas agora com a participação de
crentes, em “contexto de prática real”,
e sob a tutela daquele que na altura aí
exercia o cargo de pastor. Nos quatro
anos restantes do “noviciado”, e para
ganhar traquejo, o candidato rodou
pelos altares de diversas igrejas do
país, a convite de pastores locais ou
tomando ele próprio a iniciativa de
oferecer os seus préstimos.
Finalmente, em 2019, concretizava-se,
em Setúbal, a tão ambicionada
cerimónia de investidura como pastor
da Igreja Evangélica Filadélfia de
Portugal.
Porém, durante o seu tirocínio
espiritual, Adérito experimentou uma
espécie de vida paralela. Ora encantado
pela Luz, ora tentado pelas Trevas. Um
conflito interior permanente acerca de
que caminho tomar, se o reino de Deus
ou o dos homens, mundanos.
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Achava os carros no
OLX, a bons preços,
ligava para os donos, 
ia ter com eles. Se os
carros valessem, fazia
negócio. A regra é
comprar barato.
Levavam uns retoques 
e uma limpeza, e 
vendia-os bem.»   



 
 

Adérito Cardas,
o pastor

Um dia, apoiado em conhecimentos digitais e de mecânica-auto mais que
suficientes, apesar de não ter concluído o 9º ano, decidiu lançar-se no
comércio de automóveis pela Internet, convencido de ter encontrado no
negócio uma outra forma de realização pessoal, tão legítima como a
vocação espiritual. De resto, comprar e vender sempre foi a especialidade
dos ciganos. A tal veia empreendedora, avant la lettre, que se lhes
reconhece! Primeiro, o negócio de bestas muares, a que se dedicaram as
gerações dos pais, avós, bisavós, agora o dos automóveis, o qual representa
uma fonte complementar do rendimento de algumas jovens famílias
ciganas. Sinal de que os ciganos estão mais desenvolvidos, e adoram
carros! Assim como telemóveis de última geração. Graças ao inseparável
smartphone, e à sua utilização proeficiente, o negócio do Adérito começou a
correr, literalmente, sobre rodas, isto é, depressa demais... «Achava os
carros no OLX, a bons preços, ligava para os donos, ia ter com eles. Se os
carros valessem, fazia negócio. A regra é comprar barato. Levavam uns
retoques e uma limpeza, e vendia-os bem». Sempre com a ajuda das novas
tecnologias. Num mês atípico chegou a vender quatro carros, embora o
normal seja um, dois. Em cada venda podia tirar, no mínimo, uns 500 euros
limpos. «Mas lá está» – confessa – «era um negócio meio mentiroso». Na
verdade, estava a ganhar bom dinheiro sem muito trabalho e, sem se
aperceber, a tornar-se avarento, um dos sete pecados capitais. 
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Adérito Cardas,
o pastor

Quanto mais tinha, mais queria ter,
numa espiral sem fim à vista. «Quem
ama o dinheiro jamais terá o
suficiente, quem ama as riquezas
jamais ficará satisfeito com os seus
rendimentos. Isso também não faz
sentido (Eclesiastes 5:10)». De dúvida
em dúvida, chegou à encruzilhada
decisiva, e aí prevaleceu o amor a
Cristo em detrimento do apego ao
dinheiro. «Não quer dizer que não
possa vender um carro de vez em
quando», escuda-se Adérito. «Mas não
pode ser como antigamente, nem
pensar». «Ninguém pode servir a dois
senhores: ou desagrada a um e agrada
ao outro, ou dará preferência a este e
desprezará aquele. Não podeis servir a
Deus e ao dinheiro (Mateus, 6:24)». «E
ainda vos digo que é mais fácil passar
um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no Reino dos
Céus (Mateus 19:22)», cita Adérito.
Em 2019, foi escolhido, pelo
responsável de zona, para pastorear a
igreja de Pias. Durou sete meses a
primeira e, até ao momento, única
experiência como pastor, um tempo
considerado razoável. Cabe ao próprio
pastor perceber «quando está a
mais». Nessa altura deve dar lugar a
outro, para que se mantenha bem
acesa a Luz de Deus. Adérito deixou
saudades em Pias. Ministrava o “culto”
três vezes por semana, que
aproveitava para dirimir disputas de
“contrários”, mostrando às partes
(famílias) desavindas o caminho do
perdão e da reconciliação. 
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«...é mais fácil passar
um camelo pelo fundo
de uma agulha do que
entrar um rico no Reino
dos Céus (Mateus
19:22)».   



 
 

Adérito Cardas,
o pastor

Usava também toda a sua autoridade moral na pacificação dos “indomáveis”
e “indisciplinados”, censurando, nos seus sermões, situações de alcoolismo,
toxicodependência, tráfico de drogas e outras condutas reprováveis. De
certa forma, o poder do pastor tende a substituir-se à kris, o “tribunal”
cigano que lida com regras pacificadoras dentro da comunidade. A
aplicação da lei cigana deixa assim de estar circunscrita ao universo laico
para passar a estar na órbita da esfera religiosa. A autoridade do pastor vai
ao ponto de impor restrições à manifestação de aspectos matriciais da
própria cultura cigana, como a música e a dança flamencas de raiz andaluza,
condicionando a liberdade de expressão e a afirmação da sua identidade, o
que pode ser entendido como um retrocesso. Adérito e os demais ciganos
devotos não entendem dessa forma. Haverá sempre lugar a «bailar», dançar
e cantar, sem proibições, desde que no ambiente reservado (e vigiado) do
“culto” e desde que as músicas e cânticos sejam de natureza religiosa, sem
referências mundanas. Assim manda a ética conservadora e a sobriedade da
Igreja de Filadélfia. «Nós não cantamos nem bailamos sem ser na Igreja,
porque tudo o que nós fazemos é para agradar a Deus», remata Adérito.
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Adérito Cardas,
o pastor

A centralidade do “culto” no quotidiano das famílias ciganas faz-se também
sentir enquanto espaço de socialização. A “pretexto do culto”, concluem-se
acordos, conhecem-se pessoas de diferentes comunidades, trocam-se
informações e até os jovens, que se arranjam especialmente para a ocasião,
o vêem como uma oportunidade de encontrarem parceiro(a) e «fazerem um
bom casamento». Não foi a primeira vez nem será a última que trocas de
olhares durante o “culto” acabam em namoros e “fugimentos”, ao mesmo
tempo que o pastor prega “a moral e os bons costumes” do alto do púlpito.
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Adérito Cardas,
o pastor

Enquanto aguarda colocação numa nova igreja, Adérito dedica-se a outras
causas de amor ao próximo. Através de contactos privilegiados que mantém com
empresários agrícolas espanhóis, chama a si o recrutamento dos ciganos
interessados em trabalhar nos campos e pomares de Huelva. Trata-lhes ainda da
«papelada» e do alojamento. Trabalho sazonal, com contrato, descontos e
salários convidativos, que chega a ocupar duas dezenas de famílias de Moura (o
casal ou o seu elemento masculino), de Março a Outubro. Nesta primeira
campanha de Abril e Maio de 2021, a mão-de-obra destina-se à apanha de
morango, framboesa e mirtilo. «Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos
em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um
tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há-de vir, e assim
alcançarão a verdadeira vida (Timóteo 6: 17-19).» 
Também Adérito costuma fazer, pelo menos, uma campanha destas por ano. «Em
Espanha não há racismo como aqui. Estou inscrito no Centro de Emprego de
Moura e nunca me chamaram para trabalho.»        
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Ada Barão,
a guia-intérprete 
Entrevista: Benjamim Barão, Filipe Sousa, José Rodrigo Silva
Texto e fotografias: Filipe Sousa

Tem 21 anos e o 9º ano, não é casada, não é mãe, trabalha fora de casa, em
Moura, como guia-intérprete no Museu Municipal, tem carta de condução e carro
próprio, vive em Santo Amador, numa casa comprada pelos pais, e é cigana!
Aliás, em Santo Amador não existem mais ciganos, apenas ela, e a família que a
visita. 
Mais disruptivo não podia ser! Ou talvez nem tanto. 
Ada de Encarnação Barão veio para romper com os estereótipos da sociedade
maioritária acerca do papel das mulheres ciganas mas também para interpelar o
status quo e a cosmovisão tradicional dos ciganos em relação a esse mesmo
papel. 
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Ada Barão,
a guia-intérprete

Vive entre a surpresa de uns e o espanto de outros, e o apoio e compreensão de
ambos os mundos, cigano e não-cigano, nunca tendo sentido qualquer assomo de
discriminação pelas suas escolhas. «Os não-ciganos ficam admirados, porque
tenho 21 anos, não sou casada, tenho carta de condução e sou independente.
Acham que sou uma cigana moderna e que todas nós devíamos ser assim. É
engraçado, porque os ciganos também acham que eu sou uma cigana moderna,
mas ninguém me critica por isso.» Para Ada, «ter maneiras de senhor(a)» não é
sinónimo de perder o «orgulho de ser cigano(a).» Pelo contrário, quanto mais
aprendermos e conhecermos a cultura do Outro, mais preparados e capacitados
estaremos para defender a nossa cultura, numa base de diálogo, de compreensão
das diferenças e daquilo que nos une. Isso aplica-se a ciganos e não-ciganos.
«Nós, ciganos, também temos muitas coisas a ensinar aos não-ciganos»,
reforça.
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Ada Barão,
a guia-intérprete

E continua: «Por exemplo, no Norte e no Centro as ciganas casam mais tarde do
que aqui, e elas não estão contra a tradição. Aqui levam as tradições mais a
sério; lá há uma mentalidade mais aberta, e não deixam por isso de ter orgulho
em ser ciganas.» 
Reconhece a importância da escola neste processo evolutivo. No seu caso, foi
determinante para a realização dos seus sonhos e para «abrir horizontes».
«Tenho o 9º ano, mas tive que parar por causa de um problema de saúde. Agora
estou bem, e vou voltar a estudar para fazer o 12º no Centro Qualifica da Escola
Secundária. E, quem sabe, entrar na universidade». Graças ao seu perfil e
habilitações, e ao abrigo de um programa de estágios do IEFP, a Câmara
Municipal de Moura empregou-a como guia-intérprete no Museu Municipal. «Em
Abril de 2020, assinei o meu primeiro contrato, de 9 meses. Agora assinei outro,
de 12 meses». Marisa Bacalhau, historiadora e técnica camarária, é a sua tutora e
responsável pela formação necessária ao desempenho da função. «Recebo os
visitantes no museu e, se eles quiserem, acompanho-os numa visita guiada.
Posso também explicar em espanhol. Adoro aquilo que faço! Sinto-me realizada!
No futuro, gostava de estudar História.»
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Tenho o 9º ano,
mas tive que parar
por causa de um
problema de
saúde. Agora
estou bem, e vou
voltar a estudar
para fazer o 12º no
Centro Qualifica
da Escola
Secundária. E,
quem sabe, entrar
na universidade.    



 
 

Benjamim Barão, 
o mediador
Entrevista: Filipe Sousa
Texto: Benjamim Barão, Filipe Sousa
Fotografias: ADCMoura, Benjamim Barão

Benjamim dos Reis Barão, 27 anos, mourense, cigano (com muito orgulho!),
mediador intercultural por convicção e missão. Respondeu assim ao convite
para escolher e comentar sete fotografias que constituem etapas ou factos
marcantes da sua vida.

Esta fotografia é de 2013, quando andava na Escola Profissional de Moura. Tinha
19 anos e estudava no curso de Técnico de Instalações Eléctricas. Acima de tudo,
gostei de andar nesta Escola pela sua abertura à inclusão. Nesta escola
encontrei uma grande tolerância face à diferença e face a outras culturas.
Proporcionou-me conviver com não-ciganos, ciganos, pretos, romenos,
ucranianos…e fez de mim aquilo que sou hoje, uma pessoa mais preparada para
a vida, para o diálogo intercultural e para a multiculturalidade. Nesta escola
nunca houve preconceitos, nem tabus. Estou grato à Escola e a todos os(as)
professores(as) que nela trabalham ou que já trabalharam.       
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Benjamim Barão,
o mediador

Esta fotografia é da minha primeira viagem em que andei de avião. Foi na
primeira semana de Outubro de 2013. Integrava uma comitiva de 30 jovens,
ciganos e não ciganos de toda a União Europeia, que participaram num
evento do Centro Juvenil Europeu, que se realizou em Budapeste, na
Hungria. Aqui é que comecei a abrir a pestana. Para mim era tudo novo,
desde andar de avião a conhecer pessoas diferentes. Lembro-me de ter
contactado com mulheres ciganas de outros países que eram professoras
universitárias, estudantes de medicina, que estavam casadas e não tinham
filhos, e que acharam estranho quando lhes disse que na minha região não
havia raparigas ciganas nas universidades e que grande parte delas já tinha
filhos. Eu também achei uma novidade o caso delas. Conheci pessoas muito
diferentes, todas extraordinárias e de grande capacidade, casais ciganos,
ciganos gays, ciganas lésbicas... A minha realidade, aqui em Moura, nunca
me tinha deixado ver um mundo tão diferente e rico. Este foi um dos
trampolins para ser o que sou hoje. Outros contactos e outras viagens se
seguiram. Acabei por conhecer quase todas as pessoas deste meio. Este
mundo da luta pelos direitos das minorias ainda é tão pequeno que
acabamos por nos conhecer todos. Também quero dizer que devo esta e
outras viagens ao Pedro Calado, ex-Alto-Comissário das Migrações, também
responsável pela criação do Programa Escolhas, que apostou desde cedo
em mim e fez muito pelos jovens ciganos, dando-lhes voz e palco.   
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Benjamim Barão,
o mediador

Esta selfie foi tirada em 2016 pelo jornalista Tiago Carrasco quando veio ao
Alentejo e me contactou para o ajudar a fazer uma reportagem sobre os
ciganos aqui da região. Atrás de mim, está o Daniel Costa Neves, um
fotógrafo reconhecido que já ganhou prémios internacionais. Mais atrás
está o actor e escritor norte-americano Jeff Wood, que vive em Berlim, e
que é o editor da revista (Berlin Quarterly), onde sairia a reportagem com o
título Ciganos of Alentejo. E eu, de braços cruzados. Lembro-me bem que
estava um calor brutal (outra coisa não seria de esperar em Agosto!) e lá
fomos nós, de bairro em bairro, de acampamento em acampamento - até
acompanhámos uma família nómada! -, saber mais sobre a vida e as
dificuldades das famílias ciganas. Andámos por Serpa, Reguengos, Beja,
Moura e Sobral da Adiça. Foi muito importante ter dado a conhecer a
realidade da comunidade cigana desta região numa revista internacional de
cultura, tão prestigiada. Para mim foi um privilégio acompanhar estas
pessoas tão amigas e tão simples. 
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Benjamim Barão,
o mediador

Esta selfie foi tirada no início de Dezembro de 2017, no Palácio de Belém.
Mostra o grupo de estudantes universitários e bolseiros ciganos do projecto
Opré Chavalé, num encontro que tivemos com o Presidente da República.
Diante do Presidente, cada um falou do seu percurso e da sua experiência.
Foi um dia importante para nós ciganos. Destaco a oportunidade de se falar
dos ciganos num espaço democrático. E ter o Presidente da República a
receber-nos e ouvir-nos é um reconhecimento brutal daquilo que os ciganos
são e fazem e também do Programa Opré Chavalé. Representou uma
motivação extra para os ciganos que apostam nos estudos para melhorarem
as suas vidas. Eu como cigano estudante tive essa oportunidade, esse
privilégio, de ter estado com o Presidente. Quando eu lhe disse que vinha de
Moura, respondeu: «Moura!? Aí bebe-se bom vinho.»
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Benjamim Barão,
o mediador

No início de Agosto de 2019, fui convidado, por uma Associação de Ciganos
de Coimbra, para participar numa viagem de estudo à Polónia. Visitámos o
campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde, de 3 para 4 de Agosto
de 1944, os ciganos que aí se encontravam se revoltaram contra os guardas,
armados com pás, paus e pedras. Os nazis deportaram alguns para outros
campos e gasearam os restantes, cerca de 4 mil, nessa noite. Foi nessa
visita, já em Cracóvia, que conheci o Raymond Gurême, um dos últimos
ciganos sobreviventes do holocausto nazi. Lembro-me mais ou menos das
palavras que nos dirigiu: "Não deixem o vosso futuro nas mãos dos loucos. É
preciso resistir à discriminação, ao racismo, às expulsões violentas de
ciganos”. Foi um privilégio enorme ter conhecido o Raymond, que,
infelizmente, já faleceu, em Maio do ano passado.  Nesse dia, escrevi este
texto no facebook: Raymond tinha 15 anos quando foi enviado para campos
de concentração, e tem agora 95 anos, e é cigano. Conseguiu escapar 12
vezes dos campos de concentração. É uma pessoa incrível. Graças a Deus,
ele é saudável, o suficiente para viajar e falar com jovens ciganos e não
ciganos. O mundo está a precisar muito de pessoas como ele.
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Benjamim Barão,
o mediador

Sobre esta fotografia, escrevi no facebook: «O espelho da felicidade são os
sorrisos.» Foi tirada no dia de aniversário da minha mãe, 25 de Fevereiro de
2020. Está rodeada por 11 netos e 3 bisnetos e ainda um genro. Mas há mais
netos. Até fico sem palavras para falar do significado desta foto. No entanto, há
tanto para dizer. Representa a união. Há valores que não se devem perder, por
muitas evoluções e progressos que aconteçam. E um deles é a importância da
família. Para as comunidades ciganas, a família é nuclear, é essencial. E o
respeito pelos mais velhos também. Até a forma como nos expressamos perante
eles, sem utilizarmos palavrões. Eu é que sou um "renegado", meio cigano, meio
não-cigano, e, às vezes, largo alguns. Mas a família nunca deve perder-se. O
respeito pelos pais, pelos mais antigos, é uma coisa muito boa que me ensinaram
e que eu estou a passar aos meus filhos. 
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Benjamim Barão,
o mediador

Nesta fotografia, estou eu com os meus colegas da ADCMoura, no dia 10 de
Agosto de 2020, quando a ADCMoura celebrou o seu 27º aniversário. Nesse dia,
escrevi assim no facebook, a acompanhar esta foto: «E hoje a casa que me
recebeu há 7 anos, a que me recebeu de braços abertos quando ainda não sabia o
que era o mundo laboral, a que ainda faz parte do meu quotidiano, faz 27 anos de
vida. Parabéns, ADCMoura!» 
É preciso ter ao nosso lado um grupo de pessoas, mesmo não ciganas, que sejam
amigos desta causa. Na ADCMoura encontrei-as, por isso na ADCMoura sinto-me
em casa. Aqui aprendi e aprendo todos os dias, aqui fiz amigos. Aqui sinto-me à
vontade para cumprir com as minhas obrigações e responsabilidades. É bom
contar com pessoas que se preocupam com a causa cigana. Aquilo que sou, devo
à ADCMoura, às pessoas com quem tenho aprendido aqui.
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Os ciganos, 
pelo olhar de Urbano, 
escritor da nossa terr@

 
 

«A nossa existência irrequieta decorria entre a realidade do
Vale da Parra, com suas rochas e estevas, suas figueiras do
inferno, grifos magníficos, que não nos deixavam chegar perto, os
milhafres rondando alguns restos de animal morto, sobre a Casa
da Barca, onde paravam então os ciganos, fazendo aguada nas
suas andanças entre o Guadiana e a raia […]. O nosso condado
mágico era o espaço de todas as transfigurações, de todos os
prodígios inventados-verdadeiros.»
 
Urbano Tavares Rodrigues, A Luz da Cal: Itinerário Alentejano,
1ª edição, Ponta Delgada, Editorial Éter, 1996.

 
Selecção de textos : Joana PORTELA 
Fotografias: Daniel Costa NEVES
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Os ciganos, 
pelo olhar de Urbano, 
escritor da nossa terr@

 
 

«Era a hora em que os olivais brilhavam e os campos, a desenrolarem-se
muito iguais, cheiravam ainda ao rocio. O macho ia a trote.
Ultrapassávamos os pesados churriões, muito secretos. Os cimos do Vale
da Parra clareavam. Das estevas emergia um cavaleiro, que trepava
lentamente; ia de longada, alforge ao ombro, relaxado, tocando apenas a
alimária com as pernas
bambas. Cruzávamos bandos de ciganos, de manta curta ao pescoço,
poeirentos, olhando com curiosidade. E passavam também os guardas, a
quem o Grifo era pouco afecto, como dono que se sentia a seu modo de
todas as terras livres, do grande espaço.»
 
Urbano Tavares Rodrigues, "O Grifo", A Porta dos Limites, in Obras
Completas, vol. I, s/ed., Lisboa, Dom Quixote, 2005.

 
Selecção de textos : Joana PORTELA
Fotografias: Daniel Costa NEVES
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«Foi numa manhã de Dezembro, azul e picante sobre o sangue vivo dos campos
arados, que chegou, anunciada pelos guizos claros, a caravana com cavalos à
amostra. Periodicamente os ciganos nos visitavam, mesmo que nenhum gado
lhes comprássemos, quase só por deferente e ancestral cortesia, e sempre ao
«monte» essa tropeada puxavante trazia um alvoroto de festa.
O Pepeillo, cigano rico, triguenho como um canarim, era o príncipe da comitiva,
nosso amigo facundo e reverentemente familiar, nosso e dos «senhores nossos
pais», a quem se coibia de vender mulos zarolhos e burras estropiadas, como lhe
sucedia com outros lavradores daqueles termos, por engenhoso descuido. Fora
criado quase como um senhorito, já com cristianíssimos servos e palafréns de
alta escola às suas ordens, e trajava de corto quando saía para o campo. Com
dois dedos de testa rasteirinhos, sobre a jovem astúcia de uma mirada oblíqua e
obsequiosa, fazia-se todo ele uma estátua, a cavalo, vaidoso dos seus peitorais
firmes de gladiador e das nádegas redondas de toureiro.»
 
Urbano Tavares Rodrigues, "A prova dos nove", in Estórias Alentejanas, 1ª
edição, Lisboa, Editorial Caminho, 1977.

Os ciganos, 
pelo olhar de Urbano, 
escritor da nossa terr@

 
 

 
Selecção de textos : Joana PORTELA
Fotografias: Daniel Costa NEVES
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Os ciganos, 
pelo olhar de Urbano, 
escritor da nossa terr@

 
 

«Mas, quando chegámos - decepção! Dos ciganos, mais uma vez, nem rasto...
Demos com o sítio do acampamento só por causa dos alvarazos dos cavalos.
Pouco avante vermelhejavam os loendros pelo vale que conduzia ao Guadiana.
«Terão passado o rio ao romper da manhã?...» Não tinham confiado pelo visto na
excelência dos nossos remédios.
Ficámos desconsolados; uma corda insatisfeita, que é de todo o coração
alentejano, pôs-se a tinir longas tristezas dentro de nós. Metemos a chouto
pelas estradas do regresso. E por sinal o dia desmaiou. Começou a chover.
Quando chegámos, porém, à vista da Atalaia, já o sol novamente inundava de paz
as lezírias pelos cotovelos do rio e ao longe apontavam num horizonte de
aguarela o castelo senhorial e as brancuras de Moura. «Mangações da
Primavera», comentou o Florindo. Mas ainda pensávamos no destino das
caravanas, errando por aquele vasto Alentejo… E que entanto nós
cavalgávamos sempre pela luz dos campos e das nossas alegrias, eles iam
vagueando à sombra de uma desgraça sem nome nem razão…»
 
Urbano Tavares Rodrigues, "Tornada de Primavera", in Estórias Alentejanas,
1ª edição, Lisboa, Editorial Caminho, 1977.

 
Selecção de textos : Joana PORTELA
Fotografias : Daniel Costa NEVES 
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A

BBarraca

A cultura cigana é ágrafa: transmite-se entre
gerações apenas pela palavra. Existem assim
pouquíssimos registos históricos referentes a
este povo, e os que existem são relativamente
recentes e oriundos da cultura maioritária. Os
poucos elementos de que dispomos para o
estudo da história do povo cigano são relativos
à sua língua, lendas e hábitos. (Delphine
ATTALI, Claúdia GUERRA, Observatório socio-
demográfico das comunidades ciganas,
ADCMoura, 2013).

Ágrafa

Dados do IHRU, I.P., de 2015, revelavam que: (…)
32% das famílias ciganas portuguesas residiam
em alojamentos não clássicos (barracas e
tendas). Dados do Inquérito aos Agregados
Familiares da Comunidade Cigana do concelho
de Moura (CMMoura/ ADCMoura), de 2020, refe-
rem a existência de 87 barracas e 2 tendas
habitadas por outras tantas famílias ciganas,
que representam 32% da habitação desta co-
munidade, ou seja, uma em cada três famílias
vive em situação de extrema precariedade em
termos de alojamento.

C (dar) Cabaças
"Dar cabaças" é uma expressão cigana que, em
termos gerais, significa terminar um
relacionamento, namoro ou casamento, entre
um homem e uma mulher. Segundo a tradição
cigana, apenas as mulheres podem dar as
cabaças e nunca os homens. Também num
casamento é possível "dar cabaças", quando o
amor acaba ou por qualquer outra razão que
leve o casal a terminar a relação. Esta situação
só ocorre se a mulher quiser, porque se ela não
concordar, nada feito. (Samaritana MARQUES,
Dar cabaças - A Voz dos Ciganos, Projecto
Intercoolturas, CMCastelo Branco, 2020).

Texto e compilação de textos: Filipe SOUSA
Fotografias: ADCMoura, Benjamim BARÃO,
Daniel Costa NEVES, Filipe SOUSA, 
José Rodrigo SILVA
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Por um lado, o anti-ciganismo ou ciganofobia
são termos que significam a discriminação de
que a comunidade cigana é alvo por parte da
sociedade maioritária. Manifesta-se através da
atribuição abusiva de características negativas
e estereotipadas e de discursos preconcei-
tuosos e discriminatórios. Por outro lado, as
comunidades ciganas têm uma cultura
particularmente patriarcal em que as raparigas
e mulheres, para além de serem alvos de
discriminação externa por parte da comunida-
de maioritária e do sistema económico e
social, tal como seus pares homens, sofrem
também de uma discriminação interna,
nomeadamente com base no sexo. A retirada
das meninas ciganas da escola é tradicional-
mente considerado um acto necessário de
preservação da cultura cigana, da comunidade
e da identidade. Na sua base, encontra-se a
construção social da mulher enquanto guardiã
do lar, da família, dos valores da comunidade e
a necessidade de preservar esta construção
intacta, sem alterações identitárias. A pressão
das comunidades para preservar os padrões
tradicionais é muito forte e, assim, os
casamentos precoces ou muitas vezes até
de crianças (menores de 16 anos) são
frequentes. O casamento coloca um maior
peso nas mulheres, principais cuidadoras,
mães e responsáveis por todo o trabalho
doméstico. Assim, as raparigas jovens vêem-se
muito mais limitadas no casamento precoce,
em comparação com os seus maridos. No
entanto, existem cada vez mais casos onde
este padrão é alterado. Há mais raparigas que
insistem em querer ir à escola e mais mães a
reconhecer a importância de um futuro
diferente, com mais oportunidades e indepen-
dência económica para as suas filhas. Já não é
raro ver raparigas ciganas a acabar o 9º ano ou
frequentar a escola secundária. (Berill
BARANYAI, Nóra KISS, Opré Chavalé – Quebrar
as barreiras que separam as comunidades
ciganas do ensino superior, Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres,
Associação Letras Nómadas, 2016).
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Escola
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E

Família

A percepção da importância da escolarização,
da frequência da escola, da aquisição de
qualificações académicas e profissionais, pela
comunidade cigana, é diversa e contraditória.
Considerando que a maior parte da população
cigana é pobre e não foi/é escolarizada,
persiste a desconfiança relativamente ao
contributo da educação formal na melhoria das
condições de vida dos ciganos. (...)
As mudanças são de longo prazo. É da maior
importância a reflexão sobre a educação, sobre
as políticas educativas e o trabalho no terreno,
sendo claro que a concretização da escolariza-
ção nunca será o resultado de uma obrigatorie-
dade forçada, nem de um único modelo. (...) Não
pode haver uma oferta única de modelo educa-
tivo. A diversidade da comunidade cigana, a
diversidade das comunidades educativas, a
diversidade da sociedade no geral, impõe que a
efectiva realização do direito à educação das
crianças passe pela construção e concretização
de modelos que correspondam àquela
diversidade. (...) Ponderando os impactos,
avaliando os custos e os benefícios. (Comissão
Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura /
Subcomissão para a Igualdade de
Oportunidades e Família, Relatório das
audições efectuadas sobre Portugueses no
âmbito do Ano Europeu para o Diálogo
Intercultural, 2008).

Não obstante as diferenças intrínsecas, existem
características que são comuns às comunidades
ciganas. Desde logo a importância que atribuem
à família, pilar fundamental na estruturação da
vida dos ciganos. Por norma, são famílias
alargadas, que constituem centros da
organização social e económica no seio das
comunidades. Para o seu funcionamento é
essencial um profundo sentimento de
solidariedade, respeito pelos mais velhos e a
preferência por casamentos endogâmicos.

F
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G
-Se querem um conselho, vão acampar noutro
sítio, deixem este terreno cheio de detritos…É
muito insalubre e… - capitão Haddock. / -Com
que então o senhor acha que fomos nós que o
escolhemos! O senhor pensa que nos agrada
viver no meio do lixo!... – Matéo, cigano. / -Quer
dizer que… - capitão Haddock. / -Cala-te,
Matéo! Eu falo com esse «gadjo»… -cigano
ancião da comunidade. /-«Gadjo»?...Eu? –
capitão Haddock. /-É assim que chamamos aos
que não são ciganos…O caso é este: chegámos
aqui ontem, com um homem doente, e a
polícia só nos deixou acampar neste sítio -
cigano ancião da comunidade. / -Ah! Então foi
isso!...Pois bem! Com mil macacos! Vocês vão
instalar-se noutro sítio, sou eu que vos digo!...
Há um belo prado junto do castelo, à beira dum
pequeno regato. Podem ir para lá quando
quiserem. Obrigar seres humanos a viver
num monturo destes! É revoltante! – capitão
Haddock / -Fez muito bem em convidá-los. –
Tintim. (HERGÉ, As aventuras de Tintim – As
jóias de Catasfiore, 1963).

Gadjé / Gadjo

H Holocausto
O nacional-nacionalismo celebrou a raça ariana
sedentária, enraizada, fixada e nacional,
denunciando os seus inimigos: os judeus e os
ciganos nómadas, sem raízes, móveis e
cosmopolitas, sem pátria, sem terras. De que
eram acusadas estas pessoas? De serem
inassimiláveis à comunidade, irredutíveis,
impossíveis de governar ou comandar. O seu
castigo? O campo de concentração, o termo de
residência, a detenção em locais vedados a
arame farpado, e mais tarde a destruição, o
gaseamento, como se tratasse de animais
nefastos. (Michel ONFRAY, Teoria da Viagem –
uma poética da geografia, 2007).
NOTA: a palavra Holocausto (também Shoá, em hebraico;
Catástrofe, em português) é commumente relacionada com o
genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo,
os povos ciganos também tiveram o seu Holocausto, o “Porrajmos”,
no dialecto caló  (“Consumação ou Violação” da vida humana, em
português).

NOTA: Espólio pertencente a crianças ciganas que
pereceram no campo de concentração de Auschwitz-
Birkenau, hoje transformado em memorial e museu.
Fotografia de Benjamim BARÃO. Agosto 2019.
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Jardim-de-
Infância

Igreja
Filadélfia

As crianças (ciganas) deverão entrar na escola
(no  jardim-de-infância), o mais cedo possível,
quer para adquirirem as necessárias competên-
cias sociais fundamentais para a aprendizagem,
quer para que lhes seja compensada alguma da
fragilidade material das suas famílias. De facto, 
a vulnerabilidade das condições de vida das
famílias, a escassez de meios e a precariedade
das condições habitacionais, um estilo de vida
que não predispõe para períodos de tempo
continuados em ambientes de trabalho fechado
nem para posturas mais disciplinadas (...), pode
ser compensado por uma integração escolar
precoce. Nesse sentido, a escola, para além de
espaço de aprendizagem, deve fornecer às
crianças comida, roupa, proporcionar-lhes
condições de higiene, que são condições
essenciais de bem-estar e de integração (...). A
expansão da educação pré-escolar é pois uma
estratégia fundamental para a concretização do
direito à educação. (Comissão Parlamentar de
Ética, Sociedade e Cultura / Subcomissão para
a Igualdade de Oportunidades e Família,
Relatório das audições efectuadas sobre
Portugueses no âmbito do Ano Europeu para o
Diálogo Intercultural, 2008).
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A Igreja Evangélica Filadélfia de Portugal tem
tido um papel subterrâneo, muito acentuado,
não se fazendo ainda sentir, aparentemente, na
hierarquia cigana, mas “mexendo” nas suas
práticas sociais (“perdoando os contrários”, por
exemplo) e tornando os pastores potenciais
interlocutores para resolução de conflitos e
fonte de prestígio, “mexendo” também na psico-
logia cigana (aumento da consciencialização da
etnicidade/ciganidade e do seu poder político).
(Mirna MONTENEGRO, Aprender a ser cigano,
hoje: empurrando e puxando fronteiras, 2012)
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Lei cigana é o nome dado às leis internas,
forma de estar comum nestas comunidades. Os
ciganos seguem um conjunto de códigos
sociais e o respeito destas regras condiciona a
completa pertença dos indivíduos ao grupo.
Estas regras regem todos os domínios da vida -
pessoais e sociais – dos membros do grupo. A
autoridade no grupo é de tipo patriarcal. Os
códigos são orais. (Delphine ATTALI, Claúdia
GUERRA, Observatório socio-demográfico das
comunidades ciganas, ADCMoura, 2013).
Ainda que um cigano seja julgado e condenado
pela lei não cigana, ele deverá ser julgado pela
Lei Cigana, a qual terá a legitimidade para o
condenar.  (Mirna MONTENEGRO, Compilação
de textos sobre a lei cigana, ICE, s.d.).
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Mediador(a)
A figura do(a) mediador(a) é fundamental na
resolução de conflitos, na tradução dos
códigos, no estabelecimento de pontes entre
duas comunidades que tardam em se
entenderem, promovendo a aceitação das
diferenças, explicando o diverso e o
desconhecido. A sua função é muito
importante na promoção da integração da
comunidade cigana, em domínios fundamentais
como a educação, a habitação, a saúde e o
trabalho, ou outros, sendo recomendado pela
União Europeia a necessidade de se formarem
mediadores para trabalharem com a
comunidade cigana. (Comissão Parlamentar
de Ética, Sociedade e Cultura / Subcomissão
para a Igualdade de Oportunidades e Família,
Relatório das audições efectuadas sobre
Portugueses no âmbito do Ano Europeu para o
Diálogo Intercultural, 2008).
NOTA: o concelho de Moura conta com 4 mediadores
interculturais, 3 dos quais de etnia cigana, no âmbito do projecto
Mediadores Municipais e Interculturais (POISE), promovido pela
CMMoura em parceria com a ADCMoura, que asseguram o
desenvolvimento de actividades relacionadas com a capacitação
de pessoas desfavorecidas, criação de pontes entre cidadãos e
instituições, promoção da cooperação e diálogo intercultural e
construção de soluções mutuamente satisfatórias.
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Opré 
Chavalé

Nómada
Nomos é a palavra grega para «pastagem» e
«nómada» é um chefe, ou ancião do clã, que
preside ao aluguer de pastagens. Nomos
passou, assim, a significar «lei», «distribuição
justa», aquela que é atribuída segundo os
«costumes» e, por conseguinte, a base de toda
a lei ocidental. O verbo nemein - «pastar»,
«alinhar», «alastrar» - adquiriu um segundo
sentido nos tempos de Homero: «negociar»,
«repartir» ou «conceder» - especialmente
quando se trata de terra, honra, carne ou
bebidas. Nemesis é a «distribuição da justiça» e
assim da «justiça divina». Nomisma significa
«moeda corrente»; daí a palavra numismática.
(…) 
Os nómadas conhecidos de Homero eram os
Citas, ordenhadores de éguas, que vagueavam
em carroças nas estepes do Sul da Rússia.
Enterravam os chefes em túmulos, juntamente
com cavalos e tesouros de ouro. Mas as origens
do nomadismo são muito difíceis de determinar.
(Bruce CHATWIN, O Canto Nómada / The
Songlines, 1987).
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"Opré Chavalé" é uma expressão em romani que
significa “Erguei-vos jovens (ciganos)”e que deu
nome a um projecto promovido, entre 2014 e
2016, pela Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres, em parceria com a
Associação Letras Nómadas, co-financiado pelo
Programa Cidadania Activa – EEA Grants gerido
pela Fundação Calouste Gulbenkian e com o
apoio do Programa Escolhas e a Fundação
Montepio, destinado a capacitar e acompanhar
estudantes ciganos no acesso e frequência do
ensino superior. 
NOTA: este projecto deu lugar ao actual programa OPRE (Programa
Operacional de Promoção da Educação), promovido em parceria pelo
Alto-Comissariado para as Migrações e pela Associação Letras
Nómadas. Dirige-se a estudantes das comunidades ciganas
que pretendem ingressar ou que estejam a frequentar o ensino
superior.
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É fundamental que a comunidade cigana
escolha os seus interlocutores, quem quer que 
a represente, que fale em seu nome. (...) É
importante (...) promover a participação dos
cidadãos ciganos, recuperando laços de
confiança, o que quer dizer também, quebrar os
laços de desconfiança. Há que promover a
capacidade de cidadania activa, formando as
comunidades ciganas para o convívio, sem
paternalismos, nem condescendências. Não se
trata de trazer os ciganos para aquilo que é a
sociedade maioritária, mas trabalhar para
formar ciganos, para que tomem as suas
decisões (...) e cumpram os compromissos que
daí decorrem. É ainda necessário quebrar o
medo que os ciganos têm de perder a sua
identidade. O associativismo cigano carece de
ser reanimado, não só como factor mobilizador
da comunidade, mas como representante e
advogado dos interesses que congrega. É
fundamental na construção de uma estratégia
de intervenção, de um plano de acção que tem
que ser integrado; é uma via essencial na
capacitação da comunidade cigana para
intervir. (Comissão Parlamentar de Ética,
Sociedade e Cultura / Subcomissão para a
Igualdade de Oportunidades e Família,
Relatório das audições efectuadas sobre
Portugueses no âmbito do Ano Europeu para o
Diálogo Intercultural, 2008). 
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Quarentena
Como estão a enfrentar a epidemia comunida-
des ciganas em acampamentos sem água
corrente? Há mais de três mil famílias ciganas
a viver em tendas de lona, barracas de madeira,
tijolo e/ou zinco ou autocaravanas. Um desafio
ao combate à propagação do coronavírus. Nos
últimos dias, nómadas têm sido empurrados de
um lado para o outro no Alentejo. Um grupo
expulso de Espanha está desde terça-feira a
fazer quarentena num parque improvisado.
(Ana Cristina PEREIRA, Jornal Público,
23.03.2020).
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RSI
O Rendimento Social de Inserção (RSI) revelou-
se uma medida da maior importância face à
situação de pobreza extrema em que se
encontra parte da comunidade cigana. Permitiu
enfrentar situações de total incapacidade
material para suprir as necessidades básicas,
mas foi também factor importante para estabe-
lecer algumas pontes entre o Estado e a comu-
nidade cigana. Permitiu ainda estabelecer con-
tratualizações com as famílias ciganas através
das quais as crianças passaram a frequentar a
escola, as mulheres e as crianças a serem
cobertas pela saúde materno-infantil, os(as)
adultos (as) a terem acesso à formação
recorrente e profissional, etc. (Comissão
Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura /
Subcomissão para a Igualdade de Oportunida-
des e Família, Relatório das audições efectua-
das sobre Portugueses no âmbito do Ano
Europeu para o Diálogo Intercultural, 2008). 
NOTA: O RSI, a par da redução dos nichos de trabalho tradicionais
(feiras, mercados e trabalhos agrícolas sazonais), arrastaram
consigo expectativas frustradas face à inserção laboral e social na
sociedade maioritária, introduzindo uma nova postura de
passividade, contrária ao que era comummente reconhecida como
uma força nas comunidades ciganas, como o empreendedorismo,
ainda que fosse mais visível na economia informal. Nesse sentido,
esta medida é também vista negativamente pelas comunidades
ciganas, se não forem introduzidas, a par, medidas efectivas de
inserção laboral, uma vez que contribui para alimentar o estigma de
parasitismo social. (Mirna MONTENEGRO, Aprender a ser cigano,
hoje: empurrando e puxando fronteiras, 2012).
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Sastipen
Falar a brincar sobre saúde para aumentar a
esperança média de vida das comunidades
ciganas é a ideia-chave dos 6 sketches em vídeo
da campanha Latchim Sastipen (expressão
romani que significa Boa Saúde), promovida pela
associação Letras Nómadas. Os vídeos aliam o
humor à informação, prestada por profissionais
de saúde, procurando não só prevenir comporta-
mentos de risco, promover a reflexão e sensibili-
zar as comunidades ciganas para os cuidados de
saúde e um estilo de vida saudável, mas também,
e sobretudo, aumentar a esperança média de
vida das comunidades ciganas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3lWi5bYv8k8
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Alunos ciganos enfrentam dificuldades
acrescidas em ano de pandemia. Mesmo com a
distribuição de computadores, o ensino à
distância implica ultrapassar muitos desafios,
pois na casa de muitas famílias nunca entrou
um computador. Em Portugal, os 25 mil alunos
de etnia cigana estão entre os que se debatem
com maiores dificuldades, incluindo a do acesso
às Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). A Ana Luísa Rodrigues foi conhecer os
desafios que se colocam no ensino por causa da
pandemia. (Ana Lourenço, pivôt da RTP 3, 360
- Informação, 03.03.2021)

TIC

União de facto
O que chamamos casamento cigano é, na
realidade, uma união de facto, sendo poucos os
casais ciganos que se unem perante o registo
civil – situação que exclui os direitos inerentes
ao casamento formal. São geralmen-te uniões
precoces e de natureza endogâmica, isto é,
dentro da comunidade, como forma de
preservação da cultura cigana. Os casamentos
podem ser combinados entre os pais dos noivos
durante a sua infância, ou resultar de um
acordo entre pais de solteiros (jovens em idade
de casar). É a família do rapaz que efectua o
pedimento, pedido em casamento de uma
rapariga, e se chegam a acordo, então o rapaz e
a rapariga passam a ser pedidos (tendo evoluído
com o tempo, as raparigas hoje em dia também
o podem fazer, por intermédio dos pais). A
valorização de uma mulher passa pelo seu
casamento: quanto mais “pedimentos” tiver
uma rapariga, mais “valor” tem (poder “dar as
cabaças” – recusar um pretendente – é um dos
poucos privilégios da mulher). O casamento
confere estatuto social à pessoa, sendo a quase
a única forma de ascensão social na
comunidade. (Delphine ATTALI, Claúdia
GUERRA, Observatório socio-demográfico das
comunidades ciganas, ADCMoura, 2013).
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XXenofobia

Segundo consta, o Todo-Poderoso concede
mais atenção ao pastor (Abel). Ignora-se
porquê. Ciumento, o camponês ataca o irmão e
mata-o. Deus amaldiçoa Caim e castiga-o
condenando-o a errar. Génese da errância: a
maldição. Genealogia da viagem eterna: a
expiação – daí a existência de uma culpa
anterior ligada desde sempre ao ser como uma
sombra maléfica. O viajante descende da raça
de Caim tão cara a Baudelaire. (…) Desde então,
associa-se a viagem sem regresso à vontade
punitiva de Deus. O esquema paira sobre a alma
dos homens há séculos: os Judeus, os
Ciganos, os Roms, os Boémios, os Zíngaros e
todos os povos viajantes sabem que, num
momento ou noutro, os desejavam condenar ao
sedentarismo, chegando mesmo a negar-lhes o
direito à vida. O viajante incomoda o Deus dos
cristãos, indispõe igualmente os príncipes, os
reis, as pessoas ligadas ao poder que ambicio-
nam criar uma comunidade onde não há lugar
para os errantes impenitentes, associais
e inacessíveis aos grupos enraizados. (Michel
Onfray, Teoria da Viagem – uma poética da
geografia, 2007).

Viagem

Entre a invisibilidade social inerente à pobreza e
à exclusão social e a excessiva visibilidade
negativa decorrente da estratégia de aculturação
antagonista, os ciganos portugueses permane-
cem como a mais grave e escandalosa de todas
as situações de racismo e xenofobia em Portu-
gal. (José Gabriel Pereira Bastos, Jornal
Público, 16.04.2019).

Z Zíngaro
O mesmo que cigano ('próprio do povo cigano')
ETM it. zingaro (1484) (...) f.Hist. 1899 zíngaro. 
(Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia,
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
2003).
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C I G A N O SLEITURAS 
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https://www.obcig.acm.gov.pt/documents/58622/201011/estudonacionalsobreascomunidadesciganas.pdf/89b05f10-9d1f-447b-af72-dac9419df91b
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/7659/1/TMRI_CarlosMedinas.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e455445637651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c314a6c6247463077374e796157397a4c314a6c6247463077374e796157386c4d6a425359574e70633231764c6e426b5a673d3d&fich=Relat%C3%B3rio+Racismo.pdf&Inline=true
https://adcmoura.pt/Docs/Observatorio_Escolhas.pdf
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/52642/Publicac%CC%A7a%CC%83o+ENICC_PT_bx.pdf/b20a9b54-a021-4524-87df-57a0a740057c
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_for_2020_-_2030_0.pdf
http://iceweb.org/wp-content/uploads/2017/01/Tese-Completa-Mirna-Montenegro.pdf


 

 

 94QUAL É O SÍTIO, 
QUAL É ELE ?
QUAL É O MONTE,
QUAL É ELE, POR
ONDE PASSAVAM
ANTIGAMENTE
CARAVANAS DE
CIGANOS NÓMADAS ?

Soluções no próximo Jornal.

QUEM É QUEM NA NOSSA TERR@ ?
A fotografia da direita é de
alguém, com origens ciganas, que
nasceu e viveu em Moura e se
dedicava ao artesanato, para
além de ser tendeiro. Qual o seu
nome? Em que bairro da cidade
viveu? Qual a sua especialidade,
enquanto artesão?
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

Como se chama a planta da
fotografia e a que família pertence?
Está muito presente no concelho de
Moura, sobretudo em terrenos
calcários, secos e bastante
ensoalhados. Quais as suas
principais utilizações? De que forma
é usada habitualmente na cozinha
cigana?

SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.
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QUEM É, QUEM É, NA ARCA DE NOÉ ?



SOLUÇÕES DO QUIZ
DA EDIÇÃO ANTERIOR
QUEM É QUEM
NA NOSSA RUA ?

 

A fotografia mostra o pescador e
barqueiro Manuel Asper Vitoriano
(Manuel Gaudêncio), lançando um
barco de tábuas às águas do Ardila.
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QUAL É O SÍTIO ? QUAL É ELE ?
QUAL É A ATALAIA ? QUAL É ELA?

Trata-se da atalaia de Alvarinho, uma
torre de vigia, da época moderna,
associada ao sistema de defesa
centrado no castelo de Moura. Dista 4
km de Moura.

QUEM É, QUEM É, 
NA ARCA DE NOÉ ?
Chama-se cágado-de-carapaça
estriada (nome científico Emys
orbicularis; família  Emydidae).
Alimenta-se de invertebrados 
 aquáticos, anfíbios, pequenos
peixes e vegetação aquática. Entre
os seus inimigos incluem-se, além
do homem, cegonhas, garças, aves
de rapina, javalis e sacarrabos.

QUEM É, QUEM É, 
NA ARCA DE NOÉ ?
Trata-se de uma flor de malva (nome
científico Malva sylvestris; família 
 Malvaceae). Utiliza-se a planta, em
forma de chá ou lavagens, para tratar  
 sobretudo problemas do foro
digestivo, mas também infecções
urinárias e ginecológicas (água-de-
malvas). 
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IDEIA VERDE
ALFACE 
O Experimenta Distrito de Madrid pretende
desenvolver uma Horta-Jardim, com
legumes, plantas aromáticas e árvores de
fruto, que desperte os sentidos, em todos
os seus aspectos, para a cultura cigana.
Uma forma diferente e muito interessante
de promover o diálogo intercultural, quer
sob a forma de alimentação e gastronomia  
quer através do (re)conhecimento dos
testemunhos orais e escritos sobre essa
relação antiga dos ciganos com as plantas
de cultura e de recolecção.  

Boa ideia!

QUEM FAZ O QUÊ NO JORNAL (COLABORARAM NESTE NÚMERO)
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https://www.youtube.com/watch?v=tcj7sY8dJZI&t=16s

